
KRATKA ANALIZA SIMBOLOV ZASTAVE RS 

OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI  RS 26.12. 2012 



TRI ZVEZDE NA SLOVENSKI ZASTAVI SO OBRNJENE 
NAVZDOL PODOBNO KOT NA OBELISKU, KI  POSVEČEN 
OKUPATORJU NAŠIH KRAJEV, NAPOLEONU, STOJI PRED  

PRED NUKom, V LJUBLJANI 

Glava Jožefine, Napoleonove žene. 

avtor vizualizacije: Vladislav Stres 

Tri zvezde simbolizirajo tri duhovne entitete oz. 
t.im. „kralje“ imenovane:  
Gaspar, Melchior, Balthassar.  
Medenina jim daje pridih zlatega sijaja. 

Pod zvezdami je Luna, ki je obrnjena tako da 
simbolizira tudi potovanje – zlati čoln. 

TRI ZVEZDE V GRBU 
Republike Slovenije  



Grb republike Slovenije  

     

Škofovski grb Marjana Turnška. Med dvema zlatima zvezdama je  križ Kalvarije. 
Zvezda predstavlja maga, križ pa človeka.   Dve zvezdi vladata uničenju elite, 
spodnja pa se potopi v „morje“ med ljudi kot gradnica nove evangelizacije. 

Nadškofovski grb Antona Stresa je upodobljen na poznogotskem 
ščitu španske oblike. Iz temine se porajajo tri zvezde, ki vladajo ladji 
na razburkanem morju, preko žezla v ozadju, ki simbolizira 
iniciacijo. Nemočna ladja ima  belo jadro, ki simbolizira predajo. 
Ladja je tronivojska. Pod ladjo je simbol Palija in pod tem latinski 
napis, ki se prevedeno glasi: „Vse zaradi evangelija“ (prim. 1 Kor 9,23). 

avtor vizualizacije: Vladislav Stres 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:EB_Anton_Stres.jpeg
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:EB_Anton_Stres.jpeg


VIZUALIZACIJA 
SLOVENSKI GRB 

Voda spodkopava 
skalovje 

Kri bo tekla ko se bo 
dogajalo ČIŠČENJE. 

p.s.: Tri zvezde so simbol treh kraljev, ki naj bi ob rojstvu obiskali Jezusa in ga 
zaznamovali… predstavljajo osnovo boja proti t.im. poganskim kulturam. 

avtor vizualizacije: Vladislav Stres 

v katerem bodo našle 
svoje mesto tri zvezde - 
trije duhovi imenovani:  
Gaspar, Melchior, 
Balthassar. 

 

 

 

nad katerim dviga 
se Triglav in drobi 
v pesek 



Ta grb sprejema začetna čistost, 

                     nato modrost vednih 
                                                in nato obračun z nečistimi. 
 

avtor vizualizacije: Vladislav Stres 

KAJ SPOROČAJO GRB IN  BARVNI TRAKOVI  
SLOVENSKE ZASTAVE? 



avtor vizualizacije: Vladislav Stres 
http://stres.a.gape.org/ 

 

Grb je v obliki ščita, ki kot kapljica drsi proti rdeči barvi,  
       ko se končno potopi v „rdeče morje“ ,     

       pride do končnega obračuna in zmage treh zvezd. 
       Grb je na prvi tretjini zastave, kar govori, da loža, ki stoji za njim deluje prikrito – iz ozadja -     

       skorajda nevidno. 



ALTERNATIVNO BOLJŠA ZASTAVA  - PREDELANA DANAŠNJA 

RAZLAGA: iz prvotne dvojnosti – revolucija, ki se sprevrže v bratomorna obračunavanja (rdeča 
barva), preidemo v modrost medsebojne povezanosti in enosti. Spoznamo pomen Triglava, vse 
boj spojeni s čistostjo postajamo belina, simbol poštenja in brezproblemskosti.   
„Rdeča“ jeza in boji pa so le še izraz vitalnosti, ko je ta potrebna in je v življenju prisotna samo 
kot sol in ni prevladujoča vsebina življenja samega.   



O TREH ZVEZDAH BOLJ NATANČNO:  Kdo so svečeniki zvezde – trije kraji, tri zvezde : Gaspar, Melchior, Balthassar. 
Duhovno raven uničevanja vestalskega svetišča v katerih so „svetniki“ Rimskega katoliškega cesarstva uničevali vero in 
visoko duhovnost naših prednikov lahko razberemo na spodnjem mozaiku, ki predstavlja naštete „kralje“ – oz. mage. 

519 n.š. Bazilika sv. Apollinare Nuovo, Ravenna 

Če si ogledamo njihove noge vidimo, da lebdijo nad tlemi. To simbolizira njihovo energetsko dimenzijo, zadnji  BALTHASSAR  z eno nogo stoji na Zemlji, kar 
govori da je lahko povsem preprost in zemeljski. Posebej poglejte zvezdo nad glavo "svetega" magika GASPAR - zvezdo, ki je več in manj za primitivne 
prepovedan rajski sadež. 
 Izza hrbtov čarovnikov skrivne postbabilonske ločine Mitreistov so ozeleneli trije grški stebri – na njihovem vrhu so krošnje palme. Palme simbolizirajo 
energetske moči in blagostanje oz. da so čarovniki tudi energetska drevesa. Ljudje naj bi glede na poved mozaika čarovnikov, razpolagali z tremi duhovnimi 
močmi izmed štirih (voda, zemlja, ogenj in zrak).  
GASPAR: premetanka za GASPAR je RAP GAS, torej tisti, ki je namenjen uničevanju ognja ciljnih osebnosti in nadjaza določene skupnosti. 
MELCHIOR: Premetanka je tokrat  ROCHI MEL, torej tisti, ki je namenjen uničevanju ciljnih duhovnih entitet - duhov. 
BALTHASSAR: Če črke besede premečemo dobimo THASS RABAL, torej tisti, ki je namenjen spremembi vibracij telesa  in zastraševanju tako ciljnih osebnosti 
– svečenikov , kot fizičnih podstati duhovne skupnosti. 



avtor vizualizacije: Vladislav Stres 

1636, cerkev Svete  Marije Concezione, Guido Reni Rim 
Vir: http://pt.wikipedia.org/wiki/Arcanjo 

IKAR 
 

„V ognju je gora na katero si se vzpel. 
Končno sva skupaj, čisto zraven tebe sem.  

Ubijem te, jaz sem nadčlovek – prihodnji rod,  
ti pa si zemljan zagledan v tla in sploh ne vidiš kaj 
ti otežuje glavo, ko boš popustil in obležal na tleh 

ti odsekam glavo. 
Si kot padli Dedalus in jaz  ponovno vstali Ikarus.“  

BOJ DOBREGA IN ZLA 



Del glavnega oltarja v Hofburgu,  
Michaelerkirche na Dunaju, 
 
Nekateri angeli, ki „pomagajo“ 
Mihaelu v boju s pogani imajo v 
rokah Zeusovo strelo, drugi ognjene 
meče, tretji pa že navadne  z zlatom 
prevlečene sulice. Da Hitler se je 
boril z Barbari, zato tudi ime ene od 
glavnih operacij Barbarossa.  



avtor vizualizacije: Vladislav Stres 

„Komu naj odsekam glavo drevesa plemstva, ki je zraslo iz 
telesa Zmaja, kot Gorgona daljna,  

opazujem, ne menim se za hrabre in ponosne iščem šibki 
člen.  Že vidim prestrašenega, ki beži, zaveznike druge išče, 

naj se spravim on bo naslednji odstranjen z drevesa  
demonskega rodu.“  

Koninklijk, muzej lepih umetnosti 1426 -1450 Antwerpen,Belgija 



Sveti Mihael, Gabriel… Valletta, Malta 

Sveti Mihael, Allemans, Garonne, Francija 

Sveti Mihael in zmaj, 19. st. Mehika 

Sveti Mihael, Plasencia, Španija 



avtor vizualizacije: Vladislav Stres 

„Z MEČEM, UKROČENO KAČO IN OSJO SVETA PRIDEM NAD VAS, 
KI STE - ZAŠČITNIKI ZMAJA IN NEMARNOSTI PRETEKLOSTI. 

Mihael nadangel (Arcanjo- arkhangel), 1167, 
posvečeno  Afonso Henriquesu, Cordoba, Španija 

Zmaj, kot „zaščitnik“ mesta Ljubljane, Zmajski 
most, 1900 - 1901, Ljubljana, Slovenija 

Spomnite se Itake, spomnite  se Troje,  
zalega, v zaščiti Zmaja je bila iztrebljena.  
Isto bo z vami.  
Nikamor se ne morete zateči.  
Na suhem ste, vaši čolni potovanja so ničevi, 
Le nerabna šara 
kot vsa vaša duhovnost. 
Gradovi in gosposka boste ukinjeni. 
Prinašam čistost in ljubezen,  
sem kača ognjena, ki vas uniči. 
Posadil bom svojo os in zgradil cerkev.“  



avtor vizualizacije: Vladislav Stres 

Simbol Ljubljane, pa tudi Celovca je ZMAJ.  
Smo nekoč Slavni venci – Slovenci s simbolom zmaja 
označeni podobno kot so bili pred časom označeni, 
starozaveznim časom zavezani, judje? 
 

Tudi Slovenija je, podobno kot govori spodnja slika, vse 
bolj na suhem. Uspešno se izvajajo genocidi nad 
narodom, eden za drugim,  in se jo „uspešno“ pleni v 
vseh pomenih besede.   
 

Slovenija ima vse manj morja, pa tudi gore dobivajo vse 
bolj nove priseljence.  
Kljub izgubi v I. in II. svetovni vojni so si lahko Avstrijci 
prisvojili Koroško, Italijani pa Gorico in s tem se kosa  
triglavsko pogorje.  

O POMENU SIMBOLOV  



avtor © povedi  SVETOVNO 
VLADARSTVO 
Vladislav Stres 

Fabianijeva 45, Ljubljana, Slovenija 
Gsm: 031 578 981 

Spletna stran s članki v katerih 
razkrivam skrivnost Atlantide, 

govorico simbolov  ipd: 
http://stres.a.gape.org/atlant.htm 
 Nudim predavanja in predstavitve 

številnih   tem od Babilonskega 
stolpa, do ŠIVAnke.  

Vesel bi bil možnosti, da jih lahko 
predstavim 

VLADISLAV STRES 

Pokrajina v Sloveniji je zelo podobna Kretski in vpliva na to, da so prebivalci trmasti in kar malce rogati.  
Tudi slika ozadja, ki kaže gorske vršace okrog Oltarja, Špika in Velike peči spominja na rogatost.    

OSTI  JA IAR - bodi ost, kraljevski in skromen v svoji moči 


