
NAVODILA 
 
Pojavil se je Alessandro Volta in začel 
eksperimentirati z žabjimi kraki in ugotovil, da 
žabji kraki migajo, če jih nabijemo z elektriko, 
ki ima svojo napetost V.  
Potem so pa bohinci iznašli svoj sveder in z 
njim navrtali Babo, mi smo pa prišli do naše-
ga Triglava in Stola pa pripadajočih bogov. 
No poj so pa bohinci rodili Blejce, Blejci so pa 
gorjanci »deluxe«, ki vidijo vse v vseh barvic-
ah, pa tudi Plemelje Josepe, doma z blejske 
Rečice z nekdanje Krasice, kjer je bil ovčji 
pastir in ta je postal potem dunajski »Integral-
könig« za blejce pa Rogačov Joža, ksej uk-
varjou z bohinskmo siram, kdaj bo ta splaval. 
Begunc so mel pa velik opravkov z drugim ro-
gačem, Peklenikom iz Puterhofa z Tržiškega 
Jelendola, ki je bil tudi ovčji pastir, pa je peklil 
ovce skozi Jelendol po ozki poti, kjer so 
skupaj hodili osel in pesjak ter gonil svojo 
čredo, sam je pa Janez, ki se je ukvarjal z 
iskrenjem (tako kot Iunc iz koroške Iuene s 
svojimi strelami).  
 
Poj pa bitni sistemi, pa se je začelo z noč in 
sveti, potem je pa prišlo do tega, da je prišla 
med noč pa luč še mrak, potem so pa po-
gruntal znake, rise, reze, tolkel po bobnih itd. 
je pa potem prišel RGB  pa naredil rumeno-
zeleni-modri zmazek, nato so pa prišli sistemi, 
nato pa deset - bitni sistemi in nato današni 
16, 32 in 64 bitni sistemi - pi pa še vedno 
vidimo samo temno ali svetlo in ne ločimo kaj 
govori in laže tist, kar je vse to prismodil pa 
nam ponuja svoje fakenews kot čisto resnico. 
 
Ves svet je zmešan, nedoločen, interpretiran 
tako kot si ga sam namalaš, mi smo pa po-
skusili vse to godlo vsaj malo urediti. 
bomo pa si ti 
 
 
 ali no 
košena, pa spodaj Rak = ♋"#$, pa imel tudi svojega 
petelina, galca, Golca, Jastreba, svojega prvega 
sina z njegovo gostilno in drugega sina z 
njegovo kovačnico ali žago. In vse to je tudi 
imela pa tudi ima, vse to v svojih ostankih 
tudi Zgoša. Ljudje so pa molili roke v nebesa 
&'()    🙏&'() in se pridušali »p'r m ej duš«. 
 

Rak = ♋"#$ 
Ki je plaval pod mostom, se je spremenil v 
rudarja, ki je kopal rudo na Poljški gmajni, kjer 
je imel Begenski junc svoje govedo. 
|| ponudi staremu Primusu, ki je  novi primus in junec 
>?@ na Polški gmajni in  zavzame njegovo mesto                  
||  ||  prvega v redu ABCDE {škrjanc}in sodje FGHIJK                 
Nekdanji ovčji pastir   Postane Begunec kral, 
ki ma bajto na »Dvorskmo pol« in je v penziji 
Karl Kral, Kralou pole, on pa bivši novomeški 
sodnik Jakob Prešeren = JAKA (Korelc) Karl 
na »Kraloumo pol'«. 
 
Bartol Bart-olo-mew   melo. Bela mela, slapovi kamna, 
grabni v pesku, pesek nasut     Melo – Brunk - Podbrunk      
Bartolo = Videc – stražar, Merkel, Wart, 
Ki je imel svojega osla in volčjaka (pesjaka), 
ki konča kot penzioniran sodnik s svojo bajto      
pa sestro, ki skrbi zanj potem ko je že 
onemogel  
>?@ ABCDE                 {škrjanc}in sodja FGHIJK  
 
Nekdanji Mirko, Klemenovc, Fajdig, Vajd = 
vodja roja, Figovc      Froelich   veseli   veselica 
2/3      Dichtrich pevec   škrat  Mešišnik in Tončk 
in Maček .  in Arh Angel Merkel. 
 

♆   MNOPQRSTUVWX YZ[\]̂ _`ab     cdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~�  ���  ������ 👂����������� 

 
unije = integritete 
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In ko se še sedaj se pojavijo skriti objekti: 
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Nekdanje pisave v klinopisu, hieroglifih, pisave 
izobčencev, .....kjer se pojavijo pisave iz obdobja 
pred 6000 leti. 
Sedaj pa zagledamo pa pregledamo naše 
pisave v Zagoricah in jih identificiramo kot 
Venetske, imajo pa svojo uporabe pod sotoč-
jem Save, pod Donavo, kamor so prišle prek 
Železnih vrat in verjetno še pred tem, ko so 
Črno morje vagrnili sedanji valovi na nekdanji 
gladini, ter povezali nekdanje znake, ki pove-
zujejo naše kraje s Črnim morjem pred 8000 



leti in naše morje s Tihim oceanom in 
Atlantikom, tamkajšnjimi skorjami in naša 
plavila, korita, drevesa, prečna jadra (do se-
daj imenovana »piratska«, mogoče so pa le 
»piran-ska«). Naša zgodovina sega tako 
daleč kot ostaline in te se ne pričnejo z 
današnjimi pojmovanje o CROATIH, kajti to 
smo tudi vsi, samo drugače premešani, kaos 
ima druge korenine, bosanci smo pa bili 
nekoč vsi, preden nismo poveznili naše 
klobuke pod lastne riti na tuja sedla in 
tamkajšnja krivine.  
 
Mi smo se pa lotili vaših vprašanj, kajti brez 
»zaqua« pa »zato« bi mi še danes bili afne, 
ki se guncajo po svojih vejah. Zmeraj bolj 
globolo smo vrtali v luknje tako kot špirale in 
ugotoviti, kaj je tam zadaj.  
Potem smo pa spravili v »Socrates«, ki je bil 
najbolj pameten grk pred 2400 leti, pa začeli 
vrtati tako kot bohinjci s svojim svedrom, pa 
kot blejci s svojo mrkačovo glavo, v svoje 
probleme pa tudi v probleme drugih. 
 
No in to kar je potem ratalo, vam bomo pa 
sedaj predstavili. 
 
Začeli smo z logičnim računalom leta 1954, 
ko nas je matrov Plemel na ovalni dvorani 
»Jožef Štefan« na Viču, ki je bil sosed ob naši 
hiši na poti proti Bodeščam, jaz pa danes 
uporabljam OKNA = Windows 10 pa internet 
s svojim dratom in steklenimi vlakni. 
 
Vsi pa imate različne možnosti, kako se do-
kopati novega znanja. Navadno nam poma-
gajo knjižnice, ki hranijo vse, kar jim pride pod 
roke (pa tud pod noge).  
Knjižnice imajo pa knjižnično osebje, ki ga 
izobražuje filozofska fakulteta in ne poznajo 
logičnega računala. Problemi gledani z vidika 
logičnega računalnika postanejo lepo nama-
lane umetnosti, pa brez nobenega znanja 
skritega v bitih, 64-bitnih sistemih. 
Potem morate pa že nekoga dobiti, ki bo šel 
po drugačni poti, od rehenšiberja pa do 
(montevideo) = ki gleda probleme z gorja 
navzdol v dolino nekoliko drugače, kot pa iz 
vidika kustosa v muzeju, ki pa pozna vse 
farbce, pa firbce, pa »svoje probleme« na 
svoje interpretacije in svoje poglede na svoje 
znanje.  

Tako filozof ne najde Croata, ki ime svoj lok, 
ki ima svoj feksibilni lok in puščice narejene 
iz trsa, ki nesejo 800 m daleč, ki ima svoj laso, 
s katerim lovi goveda za roge in ima svoj bič 
s katerim ujame teleta za noge in ga vrže dol 
na tla. Po njem ima vranec, namalan kot 
vitez, veliko večjo vrednost, kot pa Hun, ki 
ima svojega majhnega kosmatega konja, ki 
še ni menjal svoje kosmate kože.  
Pri njem se pojavi Frank nazaj v Lombardiji, 
o tem pa nobenega sporočila o prihodu. O 
Gepidih nič več, saj so se spremenili v Madjare, 
ki so potem 9x nažgali Franke ob Donavi, 
Croati so pa zginili vse do takrat, ko so še 
igrati Sinjsko alko (hol) = hala v hotelu 
Toplice, kjer zajaha Trump svojo Melanijo. 
To je verodostojnost = flancarije, filozofov 
brez rehenšiberjev. Pa je potrebno pogledati 
samo v okence rehenšiberja in v njegove 
črte, pa zveste drugačno resnico. 
 
Tako je danes »SOCRATES« podaljšan do 
»resnice« in »interpretacij«, ki jih omogočajo 
današnja okna, ne pa takratne verzije v 1990- 
tih letih niso imele. 
 
Uporabniki pa še vedno uporabljajo rehenši-
berje, kot računala na kroglice, kot nekdanje 
»roženkrance«, t.j zastarela orodja, a tudi 
različna okna na monitorjih. Danes je pa 
sistem posodobljen na stanje  2018-08-01, 
vsebuje pa tudi še svojo preteklost, narejeno 
na rehenšiberju. 
 
 
Kako si pa pomagati, vam pokaže tale slika: 

 
Včasih so imeli ljudje goričko za kraj resnice, 
kjer so ljudje iskali in delili resnico, kraj pod 
svetim drevesom, na tri vrhove, ki so ga  
  



bogovi izpulili v raju. To je bil kraj, kjer so stali 
sveti kamni na katerih so svobodni, presvet-
ljeni ljudje sprejemali in prejemali resnico.  
Danes pa resnice ni več, samo še fakenews, 
med vsemi zablodami si pa poiščite svoje 
mišljenje, pomagajo naj vam pa lastni  
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Vi pa premišljujte, glejte, poslušajte, (uravno-
otežujte, vagajte), vohljajte in okušajte tisto, 
kar je mogoče polizati, ostalo pa »pstite pr 
gmah«. 
 

Pa adijo! 


