
bo imel več svojega poslanstva in bo zato 
nadomeščen. S tehnološko informacijsko 
revolucijo umetnih inteligenc je napočila 
nujnost združitve obeh sposobnosti.

In točno to nam »govori« kapa vojvo-
de na Vrču Vače. Oglejte si jo, kako se za-
ključuje v obliko glavice »črva«. Naredil 
pa je VRČ, obrnjeno ČRV. Za črva, npr. 
deževnika, velja, da je prilagodljiv, saj se 
prezahtevnim predelom izogne, a najde 
novo pot, je skromen, pa ob dežju vsee-
no prerije in zrahlja vso zemljo in jo prip-
ravi na setev.

ŽIVALSKI TRAK
Oglejmo si podrobneje tretji, t. i. ži-

valski trak na Vrču Vače. Razdeljen je na 
dva dela, ki sta med seboj povezana v za-
ključeno celoto.

Prvi del: (1) NARAVA je tista, ki nas 
porojeva, oblikuje, preoblikuje v okusno 
»jed« ter nam vsem sodi. Tako je bilo in 
tako bo. Vsak je lahko pokončan, tako 
knez kot košuta. (2) Zato se zavedaj svoje 

bili sposobni razumeti ljudstev v teh kra-
jih, so jih imenovali NORI k UMu narav-
nani, torej NORIKUM.

Oboje, tako um kot razum, ima svo-
je prednosti. Dolgoročne cilje pa lahko 
postavlja samo um in razum mora biti 
orodje umu. Civilizacije, ki so se odrekle 
preizkušanju UMa – RAZUMU in se od-
ločale samo na podlagi vedenj preteklo-
sti, so zaradi neprilagodljivosti končale v 
rezervatih ter izumrle. Tudi razum mo-
ramo ceniti in iskati tretjo pot. V dani si-
tuaciji moramo biti prilagodljivi. Današ-
nji globalni procesi bodo sicer človeka in 
človeštvo zmleli. Čipiran, robotiziran ne 

Vrč Vače (6): Branje podob simbolnih živali

Prihod velike svečenice MA
Na tretjem slikopisnem traku 

Vrča Vače nastopajo samo sim-
bolne živali. Živalski trak je 

zelo težko razlagati, saj tu nastopajo 
sanjska bitja, ki ne ustrezajo povsem re-
alnim. Košute imajo predolg jezik, pre-
dolga ušesa, ptiček na njihovem boku v 
naravi nikoli ne sedi. Nad velikanskim 
psom so vitice trte … Slikopisje na Vrču 
Vače nas prestavi v polje simbolike, ki 
jo lahko razrešujemo samo v primerjavi 
s križnimi medsebojnimi odnosi figur 
in s podobnimi upodobitvami pred-
vsem tistega časa.

Branje podob s tovrstnim slikovnim 
primerjanjem pa je za nas »otroke« te teh-
nološko razumske civilizacije zelo težko. 
V času graviranja slikopisne pisave pred 
2500 leti so imeli ljudje bistveno bolj ak-
tivno desno možgansko poloblo, ta je po-
vezana z dedukcijo, čutnim, iskanjem za-
konitosti prek simbolov, sanjskim, glas-
bo …, mi pa imamo predvsem aktivno 
levo, ki je povezana z matematiko, razu-
mom, tehnologijo …

Kako lahko nekdo, ki pristaja na ne-
dostopnost spoznavanja energijskega vi-
dika sveta, razume nekakšne žive sanje 
– vizije? Pristane na status delnega ali 
popolnega agnostika in veruje, da du-
hovnega ne moremo spoznati, zato se 
od tega ogradi. Izza plank je svet eno-
stavnejši, a osebno reven. Delež nezna-
nega pa se v času manjša. Vsak, ki je del 
»Ela« in je KOT EL TI (Kelti), verjame v 
UM različnih stopenj dozorelosti in vizi-
je pred »zasanjanimi notranjimi« očmi. 
Zato so bili Eneti, Veneti … tudi telepa-
ti. Rimljani pa so prisegali na RAZUM 
kot tehnično orodje, ki so ga povzdigni-
li v samonamembnost. Ker Rimljani niso 

Branje podob s križnim 
primerjanjem je za nas 
»otroke« te tehnološko 
razumske civilizacije 

zelo težko.
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smrtnosti tudi ti ženska, ŽIVA, ki »be žiš« 
pred smrtnostjo (3) kot KOŠUTA, ki si 
namenjena premagovanju smrti prek no-
vega rojstva. Uči se iz starodavnih znanj 
kot od KOZOROGA in očeta svojega, ki 
se uči od (4) vojvode – ZLATOROGA, od 
(5) človeka, ki je vreden skrbi, pozornos-
ti in ljubezni.

Drugi del: (1) Novega VOJVODO 
imamo, tega, ki rajskost nosi s sabo, kot 
venček rož nebesnih. (2) Ostro te opa-
zujem s svojim umom, ko greš za mano. 
Polno je krepkih, postavnih, vztrajnih 
moških okrog. (3) In hodim z MA, ki ima 
vedenje o skrivnosti vztrajnosti, moči in 
ponosa, (4) njega, ki ima seme novega 
rojstva in premaga hude ovire na poti (5) 
v dobo življenjske sile človeka.

Drugi del nakazuje šesti dan obredij. 
Tu najprej vidimo kozoroga z venčkom 
rož nad svojim bokom, zato predstavlja 
ZLATOROGA oziroma vojvodo, ki je 

upodobljen v traku točno nad njim. Zla-
torog se sooča s ptičem, ki sedi na boku 
košute pred njim. V njo je zaljubljen, ko-
piti se zato stikata. Obe košuti sta zaradi 
ptiča ZLATI KOŠUTI, prva predstavlja 
svečenico ŽIVA, druga pa veliko mati – 
recimo ji MAA. Ptiča sta kot nekakšna 
poslanca – angela svetega Uma (danes 
rečejo sv. Duha), simbolizirata svetost, 
njegov rep pa novo rojstvo. Drugi ptič s 
srpastim kljunom sodnika ima rep priv-
zdignjen med škarjaste uhlje, saj MAA 
pozna skrivnost novega rojstva.

Veliko, nebesno varuhinjo etnije so 
Kelti imenovali MAA, pa tudi skrajšano 
M. Petega dne je v Gradišče prišla sveče-
nica MAA, ki so jo imenovali MA. Z njo 
so prišli tudi njeni štirje varuhi in spre-
mljevalke ŽIVE. Prihod pred vrata gra-
dišča je takrat bojevnik označil s piskom 
na rog.

OBREDJE V UTI GRADIŠČA
Šestega dne se obredja in posvetitve 

dogajajo pred Uto gradišča nad Kleni-
kom in v njej. Lesena Uta je stala na leta 
1882 odkriti 40 centimetrov debeli kam
niti plošči, pod katero je bil grob ustano-
viteljice gradišča. Pred Uto je takrat stalo 
novozasajeno drevo v čast novemu voj-
vodi.

Ob cingljanju 
zvončkov povor-
ka prihaja proti nje-
nemu svetišču MA 
pred Uto, na plano-
ti Krona nad Kleni-
kom. Prvi del poti 
je hodila pod bal-
dahinom, splete-
nim iz rož in brezo-
vih vej. In že se sliši: 
»MA SVETI NAŠO 
VERI, GOSPA SVE-
TA, MATERIA …« 
Pred novozasajeni 
hrast stopijo: sve-
čenica MA, beli pa-
ter in stari vojvo-
da. Novi vojvoda 
jih je tam pričakal 
kot HRAST, ki bo 
v času postal mogočen. Pater je s seboj 
nosil bronasto sekirico, ki jo izroči MA 
‒ tisti, ki sprejme ali izloči kogar koli iz-
med članov vodij rodu, kot znak svoje-
ga gospostva. To je bil trenutek, ko je bil 
lahko tudi vojvoda povišan ali izgnan 
z gradišča in poiskati bi morali novega 
vodjo.

Vojvoda in MA si zreta v oči, dolgo, 
nepremično. Novi vojvoda – prvi knez 
pred njo poklekne. MA vpraša: »Boš slu-
žil? Se boš podredil volji življenja same-
ga?« Glasno se sliši odgovor: »Služil bom 
življenju!« MA je slekla haljo, da je videl 
njeno čudovito ogrlico, zlati prstan na ro-
kah in druge pridatke njenega veličastja. 
Predstavljala je blagost, milino, življenj-
sko silo in večno osebno mladost vseh, 

Velika svečenica je 
predstavljala blagost, 

milino, življenjsko silo in 
večno osebno mladost vseh, 

ki jih je kot velika mati 
združevala pod sabo.

Bronasta sekirica z 
MA, veliko sveče-
nico.
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ki jih je kot velika mati združevala pod 
sabo.

MA ga začne maziliti, dišavila ga je 
z nageljni, gorskimi in drugimi rožami. 
Prešerno nasmejani vojvoda je bil kot no-
vorojen, oči so se mu kar iskrile, prekipe-
val je od ponosa.

MA pove: »Ti moj obraz čudovite 
mladosti, ki te bo spremljal v tebi samem 
vse tvoje življenje, vedi, da je vse eno in 
zato se v času vse uredi. Le vztrajati je 
treba na poti svoje človečnosti, dobro-
te do vseh, ki tega so vredni. Kdor napa-
de našo etnijo, povej, da bo njegova uso-
da kot sekira z neba ali pa ga slej ko prej 
udari kot strela z jasnega, da bo sprevi-
del, da je napak ravnal. In takšen se nič 
več ne povrne, niti kot prah, niti kot um. 
Ljubezen sem in ljubezen obrani moj 
knez. To je zapoved Sveta, ki sveti in je 
svetost. Sonce zlato, knez moj, na usta ti 
dajem blagoslov poljuba medenega in na 
čelo ogenj kakor Č našega ELa mogoč-

nega, naše skupnosti, našega O. Naj bo 
ti lepo.«

Nato ga objame in poljublja na čelo. 
Knez ji objame kolena, nato se je objemal 
zdaj z eno, zdaj z drugo. In zopet se šepe-
taje sliši: »Sonca zlata, knezi moji.« In na 
licih so se vsem pojavile solze sreče.

S seboj je MA prinašala veliko da-
ril. Novemu vojvodi izroči presegajočo 
nanožnico v obliki črva deževnika, saj 
mora iskati nove poti, da bo zemlja lehka 
in da bo polje poleha, da bo etnija boga-
ta z vsemi dobrotami, ki jih porodi. Izroči 
mu tudi zapestnico v obliki gosenice, saj 

je bil kot novi metulj etnije enega bližnjih 
Metulumov. Ogrlico z Ovnom in prese-
gajočo zapestnico, ki jo bo nosil v obdob-
ju miru, dobi Klenik, novi prvi vojščak in 
up varnosti etnije Enetov. MA tudi nje-
ga objame in poljubi ter pove: »Človek si, 
človek in imel boš veliko otrok. Človek si 
na veke vekov.«

Klenik predstavlja zadnjega kozoroga 
živalskega dela slikopisja vrča, ki se kon-
ča s simbolom petih bunkic – znakom 
človeka.

Nato pristopi Stari s čevlji za hojo »po 
vodi« v rokah in pove:

»Noč ima skrivno moč, prinesel sem 
ti tvoje čevlje s prišitimi zlatimi krilci na 
njih. Obuj jih, vojvoda, in povem ti nasle-
dnjo zgodbo. Predstavljaj si, da letiš da-
leč v višavah in pogledaš navzdol. Se-
daj si zaželi, da je tam spodaj vse urejeno, 
prerajajoče, kot sonce vsakomur v ute-
ho, spodbudo, da dobro hvališ in slábo 
grajaš. Si duhovno sonce, um, ki poma-
ga naši kulturi, da še naprej raste, v še le-
pšo našega EL. Poglej meje okrog sebe, 
tam se tvoj vpliv konča. Imajo svojo kul-
turo. Izbrali so jo ali pa so v njej pristali. 
Obišči njihove sončne vodje, morda na-
redite sonce uma, ki bo sijalo za vse kot 

»Veličina naše kulture 
ponika, se kot vodovje 

umika. Eneti smo začeli 
veneti in zato se bomo 

poslej imenovali Veneti.«

Nadaljevanje na strani 56
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formirani in uporabljeni po osi sever–
jug. Ljudje s srčnim spodbujevalni-
kom piramide ne smejo uporabljati. 

Sobna piramida šteje 10.000 enot 
po Bovisu, steklena 20.000, človek 
jih premore le 5.000 do 8.000. Če 
jih vnesemo več, čutimo mravljin-
ce, toploto, mrazenje … Te zazna-
ve sprožijo naravne energijske 
pretoke, ki prek »kozmičnega in-
terneta« uravnavajo telo, tudi avro 
in čakre. 

Prihod velike svečenice MA

eno …« Nato poklekne pred 
njim in ga obuje.

Svečenica MA je ime-
la zadnjo besedo, tokrat kot 
AVA – tista, ki človeštvo 
združuje in pozna skrivnost 
rojstva teles, tista, ki pridobi 
slasti, da jih podari svečeni-
cam etnije – in pove: »Veliči-
na naše kulture ponika, se kot 
vodovje umika, je suša ljubez-
ni, ki se kot otoki širijo naok-
rog. Eneti smo začeli veneti in 
zato se bomo poslej imenova-
li Veneti.«

ŽIVA IN ROŽNI 
VENČEK

Svečenica Živa prekine tu-
robni zaključni nagovor MA 
in nagovori vojvodo: »Si upa-
nje naše, novi nosilec luči raja 
in smisla. Venček cvetov trav-
nika nabereva, rože so raj eno-
sti z lepoto sveta.« (glej dva 
venčka cvetov na Vrču Vače, 
prvi ob prihodu starega voj-
vode, ki pride iz Svaten, in 
drugega nad bokom kozoro-
ga šestega dne).

Zatrapan do ušes je odloč-
no kot ZLATOROG odšel na 
travnik za njo, kot da bi sledil 
ptici Duha, ptici neba. Zahtev-
na, ponosna kazala je pot in ni 

bila edina, pred njo je šla MA. 
Kot dva mlada kozlička sta 
skakljala po travniku, zbira-
la rože za skupni venček rož, 
se pričkala, katera roža je naj-
bolj sveta in prava, se ljubko-
vala in ga končno nabrala. Vse 
to so opazovali: svečenica veli-
ke MAA, stari in beli pater, gle-
dali v nebo in tiho molili k son-
cem neba. Tudi sami so bili ka-
kor rože, ki molitev soncu, pa 
ne samo našemu, živijo vse dni.

Vojvoda gre sam v Uto, kjer 
na mizo položi venček rož in 
dokonča risbo vrča tako, da v 
spodnje zadnje šesto polje izri-
še samega sebe v podobi kozo-
roga z venčkom rož nad svo-
jim bokom. Poskrbeti bo mo-
ral za raj, ki ga bo nosil s sabo. 
Nato izriše dve košuti, na ka-
terih hrbtih čepi ptica. Mor-
da žvrgolečega kosa. Ta ptica 
je UM, ki izbral je »košuto« – 
dekle, ki je um utelesila, in nje-
no predstojnico, učiteljico MA, 
ki je prav tako upodobljena kot 
košuta s čepečo ptico na svo-
jih bokih. A ta ptica ima kljun, 
ki ni nič kaj prijazen; je kot srp 
sojenja, dobrim prijazen in sla-
bim neprijazen. Ima tudi rep, 
ki predstavlja zamisel novega 
rojstva med njenimi kot škarje 
ostrimi štrlečimi uhlji.

Sedaj pa mora oddati risbo 
mojstru izdelovanja vrčev iz 
tanke bronaste pločevine. Jut-
ri bo namreč zaključek posve-
titev. Najtežji in najbolj čudo-
vit dan obredja.

 Vladislav Stres 
(Več o raziskavah Vla-

dislava Stresa na spletni po-
vezavi: bit.ly/2XJQ5Bd)

Prihodnjič: Vrč Vače, Drevo živ-
ljenja in simbol račk.

Vojvoda gre sam v 
Uto, kjer na mizo 
položi venček rož 
in dokonča risbo 
vrča, ki jo mora 

sedaj oddati mojstru 
izdelovanja vrčev.
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