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Nefretete¸ Amarna, Novi muzej Berlin, Nemčija

PRIDI

Vabim te v prostore svoje
kjer dobiš kar poželiš.
Napitke in užitke
o katerih lahko le sanjaš. 
Ljubimec boš
posvečenih žena imam 
veliko. 

avtor @ Vladislav Stres



TUDI SAMA

bila sem posvečena, kot devica 
- svečenica Hator me je uvedla v skrivnosti. 

Bila sem željna SONCA,
znanja
kako zgraditi templje,
kako biti gospodar živalim 
- kar ni lahko
in kako zavarovati svoj DOM. 

Pokazano mi je bilo
kako biti  „kača“ ponosna,
varuhinja  vetra sprememb.
In o tem razmišljam  
in o DOMU svojem, rojstvu sina, 
ki prejel bo žezlo moči nad živalmi vsemi.  

Nefretete¸ muzej Metropolitan, NY, ZDAavtor @ Vladislav Stres



KAČA SEM,

se zato učim.
In klešem REP -
svoj SPOMIN,

da odvržem JEZO, 
BES 

in NEMOČ 
PRETEKLOSTI.

Zavezana sem 
SVETU, VESOLJU

- zavezana 
LJUBEZNI,

da družim v ENO.  

Nefretete¸ Novi muzej Berlin, Nemčija

Nefretete¸ Pergamon, Berlin, Nemčija

avtor @ Vladislav Stres



PRIDI

odpri vrata, 
popotnik moj mogočni
Je pri meni RAJ, slasti, dobrot
strasti in nežnosti teles.  

Vabilo Akhenaten, Tutankamonova zbirka, Narodni muzej Kairo. 
Egipt Metropolitan, NY, ZDA

avtor @ Vladislav Stres





KDO  SI

TI, ki nisi posvečen v ljubezen  teles. 
- radostno iskanje  skrivnosti 
telesne
- tiste globoke, 
skrite v tebi, 
- tiste, ki je le tvoja
in te določa, kot človeka KAČO?

A ko jo spoznaš, takrat je čas 
ZASRAMOVANJA, 
obračuna s sabo v tišini, 
takrat je čas, da te peljem v očiščenje 
k EHNATONU.
Samo eno je SONCE NA NEBU in to nisi TI.
Je EHNATON tisti, ki odpre ti oči,
on je PTICA, ki leti daleč proč
od naših želja in strasti.  

Nefretete¸ Amarna, Novi muzej Berlin, Nemčijaavtor @ Vladislav Stres



POSTAL BOŠ

ANUBIS
Svečenik NEBA
saj služiš poslancu SONCA NEBEŠKEGA. 

Tebi zadostitev strasti, 
a meni, vladarska palica.

Tebi SMISEL, POT in UČENOST, 
a meni pokornost tvoje glave.

Tebi KLJUČ ponovnega rojstva
a ti meni, da znova se rodiš.  

avtor 
@ Vladislav Stres



EHNATON

Kdo ve kaj skriva se v moji glavi.
KAČA SEM, a le navzven,
čuden sem, a le navzven. 
Poklanjam ti kraljico svojih sanj. 

EN TON
ODMEVA V PRAZNO
E h h h

In nihče ga ne zaustavi
saj je smisel, lepota bivanja.
IN TO JE ZAKON VESOLJA.  

EHNATON

NOTA NHE

NIKOLI TEMPLJA 
NE POSTAVIŠ,
KI BIL BI VEČEN.

NEFERTITI

PRAH SI, 
LETENJE TVOJE,
PRAH SI TI,
TVOJ SVETI I.

avtor @ Vladislav Stres



ATON
- NOTA

Tebe častim, ti moj mogočni bog
sončna točka
okrog katere vrti se vse na svetu 
tem.
Me spreminjaš, opominjaš,
da bo tudi tu
kot tvoja je zamisel.

Posódi novega rojstva k tebi dvigam,
da se uredi moj ZAPIS POŠASTI.

V tvojem templju zlatem, 
tudi sam imam svoj svet zamisli,
ki lahko jih preizkušam. 

Ehnaton, 
Kestner
museum
Nemčija

avtor @ 
Vladislav 

Stres



NAPITEK

Otroci RAJ so sveta,
tvoji moji, od kogarkoli.
Daj svoje jim napitke,
da še bolj spoznajo našega BOGA.

Tako zgoraj, kakor spodaj ,
Kakor tam na NEBU, 
tako tu na ZEMLJI naši.  

avtor @ Vladislav Stres



ŠAH

ŠAH igram mogočni, 
enega (P)TIČA žrtvujem
da osvoji trdnjavo eno ali tri. 

Eden mojih pade, 
kako se boš odrezal TI? 
Se UMAKNEŠ ali tvegaš poraz 
z mogočno vojsko?

ŠAH moj je DAH 
- spremeni te v tvoji glavi,
komu boš zvest,
kraljici svoji ali meni?

Nefretete¸ Amarna, Novi muzej Berlin, Nemčijaavtor @ Vladislav Stres



OZIRIS

Z OZIRISOM sem poročena
z DUHOM  čistosti.
Zamisli SVETA LJUBEZNI 
kot utrinke drobne zbira, 
ko molim tudi v svojem srcu k njemu.

Pajčevino tke iz nevidnih niti
- posteljico svetemu semenu. 

Kot da zahteva od nas 
da dozorimo palico vladarsko,
vsak v telesu svojem. 
Preko ljubezni se razpletemo, 
in kri sveta postajamo. 

Kot DUH tu in tam nas obiskuje 
vonja naše bistvo.
Smo že čistost NOVEGA ČLOVEKA
- RAJA VELIČINE?
In v vsakem od nas del je njega
- IRIS očesa.

SI
R - moč

I - svetloba

Z - razsvetljenje

O - celovitosti

Grob Ehnatona in kraljice Nefretete, Tebe Egiptavtor @ Vladislav Stres
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Nefretete, 1370 – 1330 p.n.št., 
žena faraona Amenhotepa IV. 
oz. Ehnatona, Znanstveno 
zgodovinski muzej Berlin, ZRN

Tej sliki kot tudi 
predhodni na strani 7. 
so dodani: manjkajoče 
oko,  dopolnjena ušesa 
in kača na klobuku. 



Jastreb in kaca, Horusovo oko, Tutankamon, muzej Kairo, Egipt



Več na predavanju. SPLET

SVETVID SVETVID

http://www.rtvslo.si/blog/meteor/novosti/80115

