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Prišli so do spoznanja
da konec je z njihovo civilizacijo.
Pa naj bo to pater ali hipi, 
diplomantka ali kmet, 
oponašalec rančerjev ali staroselcev,
poslovnež ali vojak, 
tekmovalec ali glasbenik, 
potnik ali varuhinja ognjišča svojega.
Svet gre svojo pot. 

TEŽKO JE STAROSELCEM KO BREZ ODGOVOROV OSTANEJO

Ženske so zagledane - vsaka v svojo stran, 
ena v preteklost, odeta v topel plašč telesa,
druga v sodobni svet blaga, pekoče solze 
se jima v srcu zbirajo.

Spodaj pa posvet med POSLOM in PRETEKLOSTJO. 

Freska posvečena staroselcem, spodaj temeljni kamen 
letališča, Stapleton International Airport, Denver, ZDA 



Freska posvečena staroselcem, letališče, Stapleton International Airport, Denver, ZDA 
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Darujem ti o Manitu,
kar vem in znam. 
Živali mogočnih že zdavnaj ni med nami
tudi drevesa so se posušila.

Le kak metulj in ptica v mojem Raju.

MOLITEV INDIJANCA

Freska posvečena Indijancem staroselcem, Stapleton International Airport, Denver, ZDA 

In labirintov polno.
A ko ozrem se v platno naslikano
kaj sem po pripovedi njegovi
vzamem nož in se ubijem.  



Freska posvečena Indijancem staroselcem, Stapleton International Airport, Denver, ZDA 



KVALITETNI KIPI VSEBUJEJO KOMBINIRANE SIMBOLE 
Od strani kip Spomenik revolucije na Trgu Republike simbolizira tudi pištolo, še posebej v kombinaciji z 

ciljem proti kateremu meri njegova „cev“. Cev meri proti kipu Edvarda Kardelja s sodelavci. 

Spomenik Revolucije stoji poleg Državnega parlamenta 
v zahodnem delu Trga republike, Ljubljana, kipar Drago Tršar, arhitekt Vladimir Braco Mušič, (1964 – 75)



Drago Tršar: „ Leva stran kipa je upodobitev narodovega zatiranja skozi zgodovino, desna pa je upor temu 
zatiranju in prebuditev naroda v revoluciji … v kipu prepoznava revolucionarno družbo, ki z dvignjenimi pestmi 
zmaguje nad sovražnikom in tako krepi svojo ideologijo.„

Spomenik s težo 19 ton, so ob navzočnosti tedanjega političnega vrha slavnostno odkrili 30. maja 1975. Vir

Bronasta skulptura stoječega Kardelja na čelu skupine ljudi brez obraza pa je bila postavljena kasneje - leta1981. 
Kipa imata medsebojno dinamiko, kot je bila opisana v blogu MASONSKI SIMBOLI OBRAČUNA SREDI 
LJUBLJANE PRED SLOVENSKIM PARLAMENTOM

KAJ O POVEDI PRAVI SAM KIPAR 

simbol glav (vkopanih v 
bojne položaje) 

SIMBOL 
UST PSA 

simbol obračuna 
(soočenja 

bojevnikov)

simbol slavljenja 
(zmaga ene strani)

http://siol.net/trendi/svet-znanih/spomenik-revolucije-366?image=1
http://www.publishwall.si/vladislav.stres/post/273690/masonski-simboli-obracuna-sredi-ljubljane-pred-slovenskim-parlamentom


SETH, kot vladar 664 - 525 p.n.št., 
Carlsberg Glyptotek, Kopenhagen, Danska



Anubis, Tutankamonov zaklad, muzej Kairo, Egipt

O SIMBOLU PSA

Tutankamon kot PES 
Anubis, muzej Kairo, Egipt



avtor idej @ Vladislav Stres

Bronasta skulptura stoječega Kardelja na čelu skupine ljudi na nizki stopničasti 
ploščadi, kipar Drago Tršar. Spomenik stoji v jugozahodnem delu Trga republike, južno 

od Spomenika revolucije, postavljen pa je bil leta 1981.

Sledimo ti brezimna množica
Trdni kakor skala, klesani
Nov in novi se rojevajo,
eni pa odpadajo. 
Kot kralj med desetimi 
med nami hodiš,
In tako gre svet naprej. 

KIP KRDELU
(Edvardu Kardelju)

Oglejmo si drugi kip, ki stoji neposredno poleg SPOMENIKA REVOLUCIJI.
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Spomenik Revolucije stoji poleg Državnega parlamenta 

v zahodnem delu Trga republike, Ljubljana, kipar Drago Tršar, arhitekt 
Vladimir Braco Mušič, (1964 – 75)

Veliko jih je, ki so kot vkopani, 
in merijo.
Kot pištole ogenj bruha iz njih
in ko svoje opravijo, 
ko ciljane pobijejo,
takrat zmago proslavíjo 
in svobodo svojo.  

KIP REVOLUCIJI

Več: 1., 2., 3.

http://spomeniki.blogspot.si/2014/03/ljubljana-spomenik-revolucije.html
http://www.casnik.si/wp-content/uploads/2014/03/Ljubljana.jpg
http://www.casnik.si/index.php/2015/06/01/revolucionarno-nasilje-v-ljubljani-v-letih-1941-in-1942/


MASONSKI  S IMBOLI   OBRAČUNA 
SREDI  L JUBLJANE PRED 

SLOVENSKIM PARLAMENTOM 

KIP KRDELU
(Edvardu Kardelju)

KIP REVOLUCIJE
(Osvoboditve)
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Ena izmed pomembnejših 
udbaških

in JLA pištol:  Več

Ker večina simbolike pred parlamentom… ne pozna 
lahko sklepamo, da v bistvu sploh ne vedo kaj delajo.  
So samo dobre OPRODE GOSPODARJU.

Ker GOSPODAR  postavlja SVETOVNI RED, pri tem 
marljivo sodelujejo, npr. razprodajanje, plenjenje 
vsega kar je skupnega. 

V Sloveniji kot kaže še vedno poteka prikriti neizprosni boj, 
med t.i. domobransko usmerjenimi (politična desnica)

in partizansko usmerjenimi (politična levica). 

V parih desetletjih so „izbranci“ tako uspeli narodno identitetno podstat 
naroda (gospodarstvo, kultura) uničiti bistveno bolj kot se preje v tisoč letih. 

http://www.blic.rs/vesti/hronika/misteriozne-udbaske-likvidacije-zlocini-tajnih-sluzbi-bice-deo-pregovora-za/v0qwzh7


Predsednik Vrhovnega sodišča RS, Branko Masleša; Vrhovni državni tožilec Zdenko Fišer, predsednik republike  Borut Pahor, 
predsednik parlamenta  Milan Brglez, predsednik vlade Miro Cerar ipd 23.11.14 Spodaj VODLJIVI SLOVENSKI POLITIKI MED 

MAŠO ZA DOMOVINO NADŠKOFA ANTONA STRESA, 22. 6. 2012

TEKMOVANJE LEVO USMERJENIH Z DESNO USMERJENIMI 
KDO BO BOLJ VŠEČEN RKC (nasledniku Rimskega IMPERIJA)



NIVO Š IRJENJA POZNAVANJA 
SIMBOLNEGA IN  VSEBINSKIH POMENOV 
ARTEFAKTOV ZGODOVINE UMETNOSTI  

Milček Komelj, dr. umetnostni zgodovinar, 
dr.  umetnostnozgodovinskih znanosti, dr. 
slovenistike, predsednik Slovenske Matice, 

član SAZU ipd, ipd, ipd … 

Mister Bean v filmu James Bond 007  ipd … 

http://www.slovenska-matica.si/predsedstvo
http://www.sazu.si/clani/milcek-komelj
https://i.ytimg.com/vi/_BR06qL6Yks/maxresdefault.jpg


INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA ,  
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI ,  

SLOVENSKA MATICA ,  FAKULTETE,  MUZEJ I . . .  
KAJ  DELAJO?

Slika spletne strani 
Slovenske Matice; Vir

http://www.slovenska-matica.si/predsedstvo


Ta grb sprejema začetna čistost,

nato modrost vednih
in nato obračun z nečistimi.

avtor vizualizacije: Vladislav Stres  
Več:  PROBLEM SLOVENSKE ZASTAVE IN SIMBOLA ZMAJA

KAJ SPOROČAJO BARVNI TRAKOVI SLOVENSKE ZASTAVE?



Zgoraj tri zvezde nad „luno“ kot čolničkom slave  vrh 
Napoleonovega spomenika, Križanke Ljubljane

Grb knezov Vovbreg (Vovbreških) iz leta 1.242 

Tri zvezde na Slovenski zastavi so napačno obrnjene. 
V mirnem obdobju je bil namreč „ščit“ kot simbol obrambe 

namreč odložen. V minem obdobju je veljalo da obstaja t.im. 
sveta trojica, tri zvezde, ki vladajo iz enotnega duhovnega 

nebesnega centra.
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Grb republike Slovenije
Iz knjige grbi Jugoslavije, učbenik, 

France Planina 1968 

OSAMOSVOJITVENI OBLASTNIKI RAZVRŠČENI V LOŽAH SO NAM ŽE VZELI:

GRB Z IDENTITETNIMI 
SPOROČILI IN NAM NA KROŽNIK 

DALI ZMAZEK ŠČITA

KOT DA SE MORAMO PRED 
KOM BRANITI

SRČNOST

OBILJE

PONOS

NARAVA

DELO

POTOK REKA 

MORJE

Napačno obrnjene zvezde, Triglav bistveno nižji, ni ponosa), 
manjka simbol morja, ozemlja predstojniki LOŽ vztrajno kradejo, 
rdeča obroba je simbol krvavih obračunov med prebivalci samimi



MINISTER ZA PRAVOSODJE 
Lovro Šturm 

MINISTER 
ZA NOTRANJE 

ZADEVE
Andrej Šter

DRŽAVNI 
TOŽILEC RS

Anton 
Drobnič

MASONSKA tla simbol črno belosti sveta Vir

http://www.mladina.si/94305/v-senci-malteskega-kriza/


Na vsakoletnem praznovanju zavetnika Ljubljane sv. Jurija, s sv. mašo ob 17h, so bili prisotni tudi člani SD SMVR, ki so pri 
slovesni maši oblikovali glasbeni program ter brali berilo in prošnje. To je bilo obenem že deseto srečanje viteških redov 
(vitezi Božjega groba v Jeruzalemu, križniki, malteški vitezi), katerega so kot iniciatorji ob praznovanju “viteškega vzornika” 
sv. Jurija začeli prav člani tedaj na novo ustanovljene samostojne Slovenske asociacije SMVR. K sv.maši so vabljeni vsi 
prebivalci mesta Ljubljane, razne organizacije, združenja in stanovi, saj naj bi bil prav zgled tega svetnika, ki se bori proti zlu, 
odgovor na krizo sedanjega trenutka. Sv. mašo daruje vedno eden od duhovnikov ljubljanskih župnij, ki so zastopane z 
duhovniki in župljani. Vir

ŽUPAN 
MESTA 

LJUBLJAN
E (bivši) 
JANEZ 

STERGAR

Na vsakoletnem praznovanju zavetnika Ljubljane sv. Jurija, s sv. mašo ob 17h, so bili prisotni tudi člani SD SMVR, ki so pri slovesni maši oblikovali glasbeni program ter brali berilo in prošnje. To je bilo obenem že deseto srečanje viteških redov (vitezi Božjega groba v Jeruzalemu, križniki, malteški vitezi), katerega so kot iniciatorji ob praznovanju “viteškega vzornika” sv.Jurija začeli prav člani tedaj na novo ustanovljene samostojne Slovenske asociacije SMVR. K sv.maši so vabljeni vsi prebivalci mesta Ljubljane, razne organizacije, združenja in stanovi, saj naj bi bil prav zgled tega svetnika, ki se bori proti zlu, odgovor na krizo sedanjega trenutka. Sv.mašo daruje vedno eden od duhovnikov ljubljanskih župnij, ki so zastopane z duhovniki in župljani.


Janiform, Aryballos, Luvr, št. CA987



Palača predsednika države RS Boruta Pahorja ima veliko masonskih obeležij

PRIHAJAJO, SKRIJ VSE KAR TE LAHKO IZDA



SPOMENIKA S FAŠISTIČNIMI IN BABLONSKIMI (MASONSKIMI) OBELEŽJI PRED  GLAVNIM 

VHODOM V PREDSEDNIŠKO  PALAČO, STA BILA UMAKNJENA V „POPRAVILO“ 

decembra 2013. Do danes 9.3.2017 še nista „POPRAVLJENA“. 

SLOVENSKA MASONSKO (?) VODENA OBČILA O TEM NE POROČAJO. 

UMAKNJENA SPOMENIKA



TRI LETA IN POL BREZ FAŠISTIČNIH OBELEŽIJ PRED GLAVNIM VHODOM 
PREDSEDNIKA DRŽAVE RS

V butarice so tako povezani 
osebnostno odvisni 
posamezniki (HLAPCI), 
BUTARICA S SEKIRICO TOREJ 
predstavlja LOŽO NPR. V: 
SODSTVU, MEDIJIH, MED 
AKADEMIKI...  

In res – tovrstne (praviloma 
več in manj tajne) združbe 
obvladujejo celotno 
Slovenijo.  

SEKIRICA PREDSTAVLJA 
ABSOLUTNO OBLAST,
torej osebo, ki lahko reže 
glave – uniči celo ubije 
neposlušnega člana 
„butarice“. , 
Leskove palice pa 
predstavljajo ljudi, ki so jim 
porezane tako KORENINE 
(zgodovina in vera 
preteklosti) kot KROŠNJE 
(samostojnost razmišljanja).

CODEX je napis na knjigi, ki predstavlja (naš) pravni sistem.



Visoka učinkovitost formule učenja jezikov s pomočjo interaktivnih kartic Ling Fluent… Formula temelji na izjemni metodi grajenja trajnih 

mrež asociacij in omogoči zapomnjevanje novih besed 5-krat bolje in dolgotrajneje… Potrebujete nekaj močnega – resničen 
aktivator centrov spomina, ki bo zagotovil bliskovito in celovito učenje tujih jezikov. Po 2 tednih začnete govoriti v tujem 
jeziku ali 100 % vračilo denarja – ZAGOTOVLJENO 
Komentar. Pri prodaji  je to osnovna pravica potrošnika da vrne izdelek ali storitev in dobi povrnjeno kupnino. 
Torej ne obljubljajo nič kar ne bi že imeli. Vir 1., 2. . http://vsakodnevnenovice.com/edu/nova-dvojtyzdnova-formula-ling/

ENA OD VRST NEVROLINGVISTIČNEGA PROGRAMIRANJA OSEBNOSTI

KAKO PO KRATKEM POSTOPKU DOBIMO ZADOVOLJNEGA OPRANOGLAVCA?
Ali: „Nič ni dražje kot najkrajša pot“.

http://vsakodnevnenovice.com/edu/nova-dvojtyzdnova-formula-ling/
http://promocijskicenter.com/edu/zacnete-hovorit-cudzim-jazykom-za-2-tyzdne-ling/
http://vsakodnevnenovice.com/edu/nova-dvojtyzdnova-formula-ling/


SIMBOL 
STRASTI

Metka Rupel, 
nadškof Alojzij Uran, Milan Kučan,, Brdo pri 

Kranju 21.10.2008.  VIR. 2.

SMEH - DOBRO SEM VAS „ZAJEBAL“

SIMBOL - OKROG SEBE 
VAS OVIJAM KOT 

SUŽNJE.

SIMBOL 
SUŽNJA

Milan Kučan  je za svoj prvi 
uradni obisk v tujini  februarja 

1993 izbral Vatikan.

http://www.15let.gov.si/si/15-let-samostojnosti/kronologija/
http://www.delo.si/novice/slovenija/en-dan-v-zivljenju-alojza-urana.html


Milan Kučan  je za svoj prvi uradni obisk v tujini februarja 1993 izbral Vatikan.

Tudi ta podatek
s speta izginja VIR.

http://www.15let.gov.si/si/15-let-samostojnosti/kronologija/


ZAPIRANJE  NEBA 
– Z ZAPRAŠEVANJEM

Posneto 2. november 2014, 
v Ljubljani


