VAROVANJE DOBE
Zaradi odkritja neizropane grobnice Tutankamona bi lahko
prišlo do spremembe dobe, saj artefakti v polnem sijaju delujejo
kot spoznanje, da je bilo takratno obdobje, vsaj za nekatere,
božansko. Občudovanje in naklonjeno raziskovanje je bilo treba
zaustaviti. In varuhi dobe so ga: z izsiljevajem, pobijanjem
raziskovalcev in ponareditvijo razlag izjemne simbolike.

OGLEJMO SI SVETO IME
TUTANKAMONA,
t.im. Kartušo, ki jo lahko vidimo kot vrhnji
del skrinje v Muzeju Kairo, v Egiptu

IGRA RAZVOJA
dogaja se v tebi samem,
med TEMO in TELESOM tvojim.
Je TEME več, je vsepovsod.
A ti si tisti, ki spoznava bistvo
da VSE je iz teme grajeno.

3 KRAT 3 JE 9 IN 5 IN 4 TUDI
So tri poti prva začne se s temo in konča s temo,
a druga je telo in s telesom se konča,
a šele ko spoznaš smisel štirih počel vsega:
„zraka“ (teme), vode, zemlje, ognja (sonca).
avtor idej @ Vladislav Stres

Sveto ime Tutankamona,
t.im. Kartuša,
Muzej Kairo, Egipt Vir: 1.,2., 3.

MLADI TUTANKAMON
In če rad bi VETER bil
– očiščenj vsega naokrog,
bodi MISEL, ki pišeš jo v sebi samem,
razpet med DOMOM očetov
in sedanjostjo
avtor idej @ Vladislav Stres

Sveto ime Tutankamona, t.im. Kartuša,
Muzej Kairo, Egipt

RAZMIŠLJAJ
o DOMU skupnem tvojih PREDNIKOV,
o TELESU svojem,
kako spočne se iz semena v telesu MATERE.
Tako spoznaš lepoto smisla,
ki prenaša se iz RODA v ROD.
Kot seme sveto,
ki ni iz tega zemeljskega SVETA.
Saj del si CIVILIZACIJE VESOLJA.
Tvoje telo je T
in SEME tvoja GLAVA - ANGH

avtor idej @ Vladislav Stres

Sveto ime Tutankamona, t.im. Kartuša,
Muzej Kairo, Egipt

VLADARSKO PALICO
imaš v sebi samem
kakor KAČA vije se.
Naj ponižna bo TEMÍ,
naj skloni svojo GLAVO,
pa čeprav je stisnjena v KOT
užaljena v prahu nedosegljivega SMISLA.
OBSTALA bo, zaradi trdnosti preteklosti.
Tvoj spol se PRERODI
vznikne iz silovitosti preteklosti,
ki bila je BOJ in ne JUBEZEN.
In NOVI ČLOVEK, to si TI.
VARUH ŽIVLJENJA VEČNOSTI
avtor idej @ Vladislav Stres

Sveto ime Tutankamona, Muzej Kairo, Egipt

OČETU NEBEŠKEMU
SONCE, KI JE MOJE VSE,
IZ KATEREGA SEM SAM ROJEN
IN JE V MENI PRESVETLILO
VSE KAR SEM.

KRAJESTVOM VLADAM TREM
MOGOČNIM
OBČUDOVANIM , OBOŽEVANIM,
V SOLZAH SREČE.
IN TO MOJA JE ZAVEZA,
TO MOJE JE SVETO IME.
„Sveto ime, ki ga ima otrok.“
TUT
avtor idej @ Vladislav Stres

Oboje Tutankamon,
Muzej Kairo, Egipt

SVETO IME VEDENJA IN UČENJA
TUTANKAMONA JE KOT VETER

Pahljača,Tutankamonov zaklad, Muzej Kairo, Egipt

Tutankamonov zaklad,
Muzej Kairo, Egipt

Tutankamon in vladarski palici, desno simbol
vladanju sebe samemu, Muzej Kairo, Egipt

„Kdor vlada sebi,
lahko tudi drugim.“
TUT

ZAPLETENEJŠI DEL
PA KDAJ DRUGIČ

Podoba dveh Hapijev, kot
varuhov prestola Tutankamonov
zaklad, Muzej Kairo, Egipt

Iz SEMENA zraste roža,
Ealing, 1830, Muzej London,Anglija

Iz Wikipedije. Dva meseca po odpiranju grobnice so
en za drugim začeli umirati raziskovalci le - te.
Najprej je po predhodnem slabem počutju umrl lord
Carnarvon. Iste noči tudi njegov pes. Tri dni kasneje
je po padcu v komo umrl edan izmed vodij tima
raziskovalcev grobnice Tutankamona, ameriški
arheolog Arthur Mace. Egiptolog George Gold,
Carnarvonov prijatelj, je zato takoj odpotoval v
Kairo. Najprej si je ogledal faraonov grob, naslednji
dan je bil že zastrupljen in je po 12. urah vročičen
umrl. Radiolog Archibald, ki je rendgensko pregledal
faraonovo truplo je zbolel, prepeljan je bil v Anglijo,
kjer je po parih dneh umrl. Osebni tajnik lorda
Carnarvon je bil najden mrtev u postelji zaradi
odpovedi srca. Tudi anglež Joel Wood, ki je bil prvi
poklican da si grobnico ogleda je kmalu zatem
vročičen umrl. U roku šestih tednov po odprtju
grobnice je umrlo 12 ljudi, ki so pri njenem
odpiranju sodelovali. V roku 7 let pa sta, od skupaj
24 oseb, ki so bili povezani z ekspedicijo odkrivanja
groba, ostala živa samo še dva. Howard Carter je po
odkritju živel še 17. let. Umrl je star 64.let. Vir

O VIZUALIZACIJI UMETNOSTI VLADISLAVA STRESA VEČ

