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SANTANA & SATAN 

 

      KRALJI ČASA 

 

PRIJATLI GORA IN RAJA! 

Moje delo, ki sem ga pripravljal že nekaj let, se približuje svojemu koncu.  

 

Sedaj sem star več kot osem desetletij, veliko mojih prijateljev je že za vedno omagalo. Kot star informatik, ki 
sem svoje računalništvo pričel na »rehenšiberju« leta 1954 že pred šestimi desetletji (moj prvi »rehenšiber« še 
vedno uporabljam, ravno tako kot tudi sodoben računalnik star manj kot dve leti, 64-bitni računalnik skupaj z 
120 MB internetom), bolj pa je kritično zdravje po mojem zadnjem infarktu.  

 

Friedrich – dvor Krničica samo v eni koči ???  1050–  

Friedrich     dvor    Zagorica   Auritzhof   turn ali trn?    

 

 Das ayurvedische Wissen wird seit Jahrhunderten in den Familien der Vaidijas bewahrt – und auch 
von der Schulmedizin akzeptiert     

 360 o Geo Reportage – Indien, heilendes Ayurveda 

https://www.youtube.com/watch?v=MXUdrgyqKIw 

Auch von der Schulmedizin akzeptiert. »360o GEO Reportage« hat einen jungen Ayurveda-Artzt 
und seine Patienten begleitete.   

------------------------------------- 

Qatna - Entdeckung in der Königsgruft 

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/terra-x-qatna-entdeckung-in-der-koenigsgruft-grossmacht-am-
100.html#autoplay=true&startTime=71.178784 

https://www.youtube.com/watch?v=g2tGXDyCz1Y 

--------------------- 

Herr der Himmelsscheibe 

Der Jahrtausendfund von Nebra 

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/herr-der-himmelsscheibe-112.html 

ZDF 2010 333 

https://www.youtube.com/watch?v=ixs4m3svNH8 

--------------------- 

 

Tatort Eulau - Das Rätsel der 13 Skelette 

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/terra-x-tatort-eulau-das-raetsel-4500-jahre-alte-13-skelette-
100.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Vth3sS9rsiA 

--------------------- 

Tor = tur = duri = vrata = tur (junc, bik, vol) = turn = stolp = trn = ograja iz trnja = Selišče (z vodo in z vidcem 
= stražo)         DEZELA JSD-SLIKE\Belin - Jamar.jpeg 

Gržel = krišel = Kristel, Srednji med starši = Jezušček = Froelich = Hribček = Gracel = gradič,  Grozel 

Krhelj = delež, del, deli, part, parti, prti (skupaj s koli ali kamni (Steini), rudarske parcele z rovi, šahti, jamami,  

Gozel = kozel = Mrkač, oven, gams, jelen, galen, Kallen, (St.- Gallen),  gol, golica, golec, kolec, hrib, brdo 
Brdo, hom, holm, (Dobra Gora = Špik, (na eni strana gora, na nasprotni pa špičasta konica - Svetina), vrh, =   

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/terra-x-qatna-entdeckung-in-der-koenigsgruft-grossmacht-am-100.html#autoplay=true&startTime=71.178784
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/terra-x-qatna-entdeckung-in-der-koenigsgruft-grossmacht-am-100.html#autoplay=true&startTime=71.178784
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/terra-x-tatort-eulau-das-raetsel-4500-jahre-alte-13-skelette-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/terra-x-tatort-eulau-das-raetsel-4500-jahre-alte-13-skelette-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=Vth3sS9rsiA
file:///C:/Users/Uporabnik/Desktop/DEZEJA%20JSD%20180422/DEZELA%20JSD-SLIKE/Belin%20-%20Jamar.jpeg
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Pangerc, pogosto ime v Zagoricah = Vidic = Videc. 

https://www.youtube.com/watch?v=jI8_uNII0hk 

(Expention Atlantis) 

ŷ   ◬    

◬46.22.58,96N/14.11.34,17E/839,20//DEZELA JSD-SLIKE/Presernova koca na Stolu vidik Sv. Peter 1.jpg 

◬46.22.58,96N/14.11.34,17E/839,20//DEZELA JSD-SLIKE\Zagorice - Danej - 509,2 - IMG_0241b.jpg 

◬46.22.58,96N/14.11.34,17E/839,20//DEZELA JSD-SLIKE\Zagorice - Danej-2-507.jpg 

fotografiraj 
◬46.22.58,96N/14.11.34,17E/839,22//DEZELA JSD-SLIKE/Presernova koca na Stolu vidik Sv. Peter 1.jpg 

Zagorice, Zagorica,  

Vidik Selišče = trn, ograda, vrata, kol, »stog« = Stock = palica, kopica, koče (gute, hute ,       (5 koli+3 grede+5 
koli) = (zaklonišče za Liscem) Lipa na severu – tabla = kamnita miza za njo pa 5 kamnov. Mizo vodi 
Pankracius, je kovač (dela orodje za kmete – bauerje, orožje za »milites«, imajo čeber z vodo, kjer se je kalilo 
jeklo, na koncu parta (parcele), kjer je daleč od hiš, je na »hribu« »◬«, tam ima celt = 

 (5 koli+3 grede+5 koli) = streho s 4 koli. ima ognjišče, ambos in kladiva, klešče,  = Pangerc 

Je kmet, je bauer, je kovač (Hefajst), je ovčji pastir (Kozamernik), je xxxx  Friedrich in ima palmovo vejo, je 
srednji ( med obema »hutama«, ima svoj korit, predvsem pa je Vidic, ima  

◬46.22.58,96N/14.11.34,17E/839,22// hribček, vidik, pogled, pregled 

Pogled na vse strani 509,20, torej izpod 512,20 Friedrich = Betin, Spodnje Selišče. 

◬46.22.58,96N/14.11.34,17E/839,22// 

------------ 
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•   = Mulej   (v Smukuču) 
•  = Anderletovega grobla v 

Smokuču.. 
• Mulej = ◬46.22.58,96N/14.11.34,17E/839,22// 
• [Anderlova grobla v Smokuču = ◬46°23'9.74"S/  46°23'9.74"S/ 533]          

 
Bohinc je prejšnji Mulej.Anderlova grobla stoji ob nekdanjem svetem drevesu lipi, ki je povezovala Babo na 
Jelovici in Svetino na Stolu in kontrolirala Triglav. Povezovala Svetino na campi prek Mož pa do Podgorja na 
Koroških campi (tam je pa obstajati tudi podobna groblja z istim svetim namenom trgovanja, torej biti 
nekdanje kluče in v njih bog trgovanja Hermes (grški) pa (ovčji) pastir s svojo palico izpod brade. 

 

Auritz (Friedrich)  --- Saw --- villa Hratschach --- villa Sapusch (Sgoschadue)– villa Ober Otok (Hof) ---- villa 
St Jacoben Lesdue ------- 

 

Radmannsdorf – 46.3410/14.1777/       

 

Najstarejše Ravne se nahajajo na vrhu poti, ki je potekala iz raven mimo Anderlove groble na tisto točko, kjer 
se je  nahajala ◬ in se nato spustila navzdol na ježo in nato na breg proti Savi, kjer sta se nato priključili poznejša 
pot iz Studenčic in Hraš. Torej je to točka, ki jo je zahtevala smer na Babi na Jelovici. 

Nasprotno pa je potem pot, ki jo prikazuje  slika    DEZELA JSD-SLIKE\D33-18c (3).jpg in se konča pri 
nekdanjem srednjeveškem mostu (brodišču), od koder je nato potekala pot proti Betinu (dvoru Auritz, 
Zagorica). Torej smer Bartolomeo in njegov Trn (oz.     Justin, proštija Otok,  s svojo potjo k savskemu bredišču 
in nato na Betin in od tam k Gradu, oz. čez Koritno (Svetina in njegovo korito ter od tam v Želeče in/oz. Mlino 
– Zazer.  

https://www.youtube.com/watch?v=jI8_uNII0hk
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180829%20A/DEZELA%20JSD-SLIKE/Presernova%20koca%20na%20Stolu%20vidik%20Sv.%20Peter%201.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180829%20A/DEZELA%20JSD-SLIKE/Presernova%20koca%20na%20Stolu%20vidik%20Sv.%20Peter%201.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180829%20A/DEZELA%20JSD-SLIKE/Zagorice%20-%20Danej%20-%20509,2%20-%20IMG_0241b.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180829%20A/DEZELA%20JSD-SLIKE/Zagorice%20-%20Danej%20-%20509,2%20-%20IMG_0241b.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180829%20A/DEZELA%20JSD-SLIKE/Zagorice%20-%20Danej-2-507.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180829%20A/DEZELA%20JSD-SLIKE/Zagorice%20-%20Danej-2-507.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180730/DEZELA%20JSD-SLIKE/Presernova%20koca%20na%20Stolu%20vidik%20Sv.%20Peter%201.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180730/DEZELA%20JSD-SLIKE/Presernova%20koca%20na%20Stolu%20vidik%20Sv.%20Peter%201.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180829%20A/DEZELA%20JSD-SLIKE/D33-18c%20(3).jpg
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Creina (Krajina – Kranjska) ima sotočje obeh Sav, na njem pa   

◬Stražo – Bodešče [ 46°20'36.62"S/ 14° 8'44.64"V] 

◬Stražo [14° 8'44.64"V/14°11'23.53"V] 

◬Lipniški grad [46°19'39.17"S/ 14°10'11.69"V] = Wallenberg = Gradišče] 

◬ Jamarski vrh [46°23'3.36"S/ 14°12'42.67"V] = Luknja 

◬= Sv. Peter Jamarski vrh [46°23'3.36"S/ 14°12'42.67"V] = Luknja 

 

Gradišče Bodešče = ogenj, kres, rog, vidic na Straži 

Jamarski vrh = Vidic, rog, kje  

Sv. Peter =  ……………. 

Prvotni Pavel s palico = Straža, Ravnince, Kres, Grmada, (cerkev), Kapela, luknja pod kapelo, kjer se posluša 
kovanje Pozejdona, nato Luciferja nekoč Luca (boga Vojne, Belinovega prvega sina, ki moli svojo taco k 
vzhodu (ostern). ki časti zajce, ki poslušajo /zato pa imajo ušesa/ pa trobijo /zato pa imajo rogove/ pa vse vidijo, 
zato pa imajo svoj Vid pa svojega Vidica, Vidca, Bisca, … 

http://slovenskibogovi.blogspot.si/p/slovenski-bogovi.html 

----------------------------------------------- 

 

170715 

V Bodeščah imajo Stražo na njej pa »kamen« = »Peč« na njej pa  

◬= Gradišče in Sv. Peter, Jamarski vrh [46°23'3.36"S/ 14°12'42.67"V] = Luknja ? 

 

 

Na Zgornjih Bodeščah imajo korito (vodo), imajo svoj ◬=  Dlesc in kamen Pokopališče, kjer odhajajo Gajsti 
(duhovi) navzgor proti nebu. Človek se rodi in umrje, v tem času je pa gajst = gost = Gast na zemlji, iz zemlje 
prihaja ven tako kot korenine, nato gostuje na zemlji, potem zleti kot duh proti nebu, za njim pa ostane samo 
njegov smrad (= smrt) in veliko »rompompoma« =cirkusa, entropije. Na takšno točko so nekoč postavili kol, 
pa jo ogradili z rovnico. Rovnica je prvo orodje, ki ga je naredilo poljedelca, pred tem je bil pa lovec, zbiralec, 
nabiralec. 

Pavel je torej rabil svojo brado, palico, da je vedel koliko je bil visok, ko je še živel, potem so mu pa skopali 
tako luknjo in v to luknjo vtaknili mrtvega. 

Zgornje Bodešče imajo svoj »kol« =  ◬= Pokopališče, mrtvake, .. Spodnje Bodešče imajo pa svoje gradišče. 
Stare Bodešče s svojo Stražo niso imele svojega pokopališča, saj so bisi prej odvisni od svojega Vetrnika in 
Žal. 

Tako so tudi prebivalci Lesc dobili svoje lastno grobišče. iz katerega se je pozneje razvilo lastno svetišče in 
lastna lesena cerkev. Po propadu rimske civilizacije se je stara vera bolj okrepila, saj so se stari rimskodobni 
prebivalci, ki so bili pokristjanjeni, večinoma preselili na Primorsko, deloma pa tudi na Ajdno. 

Koncem 6.stol. se preselijo stari Noriki izpod Oble Gorice na vzhod in postavijo novo vas, dvojno vas in 
opustijo tudi prejšnje Žale. 

V začetku 7.stol. se preselijo v Vodišče (Sotočje, bifurkacijo) vzhodno od naselja pod Pečjo novi naseljenci in 
postavijo »novi Lesc«, novi Podlesc. Postavijo »dolgo hišo« podobno tistim, ki so jo opustili tisti stari 
prebivalci prejšnjih Žal in Oble Gorice, v »Novo Vodišče«, ki pa predstavlja začetek novih Bodešč, »novi 
Lesc«, s svojim kamnom, s svojim kurežem, malim Marcem.  

Tako nastane podobna tvorba, kot je to »Anderlova grobla« pod Smkučem. Dokler prebivalci pokopujejo 
svoje mrtve kot »staroverniki«, imajo Ajdi svojo Ajdno in krščanske pogrebe in svoja imena. Imajo svoja 
»sela«. Imajo svoje zajce in ušesa, svoje rogove in svoje ognje, grmade in straže, pa svoje luknje in svoje 
vetrove in gledanja in vidike - vidce.  
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Ko pa dobijo nova imena in so krščeni ob krstnem kamnu, pa dobijo tudi nove kole na svoje grobove, na teh 
pa svoja nova imena. 

Prvi  ljudje, ki so se pričeli ukvarjati s kovinami, so imeli pa imena po bogovih in svetih možeh, ki naj bi 
zagotavjali uspehe pri opravilih, pri nas večioma po grških bogovih. Nato so se pojavili, Kralji in kraljice in 
graditelji ob njih posamezni odeleženci železarjenja Prvi, Primašč, njegov sin Brs in drugi sin Oblak 

 

  udeležniki so imeli imena po vetrovih --- Ad vent – iz vetra 

 

Nekdanji Ljuboti, ki se ljubijo ob Valentinovem kresu, hočejo imeti svoj devetmesečni mir, nato pa rojstvo 
oboževanega naslednika, prvega sina, čudežnega bogca. Tisti, ki je pa priča temu dogodku, je pa Friedrich 
(mirni), Gottschalk (božji glas), Froelich (veseli), … 

 

Stari prebivalci so bili svobodni ljudje in so branili svojo svobodo, bili so liberi ali pa celo še nekaj več – 
vojvode, tisti, ki so vodili voje, boje, vojev-nike, bojevnike za svobodo. Šele če so se »podali«, »predali«, 
»prodali«, so lahko postali Dienstmanni, ljudje, ki so nekomu služili. Vse opazke, videnja pa so zapisani samo 
za tiste, ki so služili. Kje so pa potem svobodniki, ki so se ohranili do danes, pa imajo imena Vidic, Korošec, 
Ažman, …… 

 

Če so bili nekoč samo Oblaki, Brsi, Primaži, Svetine, Ažmani, potem pa Šusterji, Žnidarji, ……Gorniki, 
Gorjaki, Brine in Paplerji……..so se nekateri skrili v svobodnih fužinah in njih dejavnostih, drugi so se skrili 
v svobodne trge in mesta, ali postali »nevidni«, tako da so se skrili v težko dostopna, daleč oddaljena mesta in 
se ogibali »pravici«. 
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Kibic, tisti, ki bicira pri kartanju na mizi s štirimi stoli.       Dropbox s 5 udeleženci   

Part = delež, petkrat = kvinbart = petbart. 

Božji delež, hudičev delež    1,2,3,4 horizontalno, 5,6 vertikalno, X 

Kamen na vrhu hriba = tumulus  navzgor geist (gast) - duh, navzdol luknja, jama, (kovač + hondlar), kurc, 
kurež, tumulas, falus 

 

 Grčki bog Hermes je isprva bio falični bog, s falusom i bradom, a poslije je postao mladić, zaštitnik trgovaca. 
Njegov sin Pan, bog-jarac, bio je prikazivan s erekcijom, a pravi falični bog bio je Prijap, poznat po freskama 
u Pompejima. Bio je zaštitnik vrtova i plašio je lopove. U Egiptu se falus povezuje s bogom plodnosti Minom, 
koji je bio mumificiran, ali mu se vidio falus, dok je na glavi nosio krunu Amona-Ra. Minov je simbol salata, jer 
su ju Egipćani smatrali afrodizijakom i faličnim simbolom, jer ima oblik klipa iz kojeg izlazi bijela tekućina. 
Također, Set je svom bratu Ozirisu odsjekao falus i bacio ga u Nil. Rimljani su nosili falične hamajlije protiv 
zlog oka. Nordijski bog Frey je bio bog ljubavi, a pronađeni su njegovi kipići s falusom. 

Od tod kol, kolac, mejnik med posestjo, med življenjem in smrtjo, pozneje križ »na hribu«, pod 
njim pa grobišče mirnik, britof, Friedhof, Frieden, Friederich, Mirko, palma in njen nosilec 
Pankracius, …. in Froelich = Vesel(i), lahko tudi Wessel. 

Jarac, bog, Valentin,  - najprej kozel, šele potem Junc ♉, šele potem pa bik  (vik 0 rog), rezanje junca 
v bika    , najprej pa BAB-a. 

barrows, burial mounds or kurgans 

grobla, grab (ne),   kamen, penis,  

 

Vzhod = ostern, Velika noč, zajc, pirhi, jajca, jagne, prasc,   Zahod =   sol železo 

Na vrhu hriba kamen (marc  navzgor, korenine navzdol lucifer  Mefisto). 

Iz kamna na Dlescu se »požvižga« na Vidik Gradišče je tam 720 m daleč v smeri jug.  

https://hr.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%8Dka_mitologija
https://hr.wikipedia.org/wiki/Hermes
https://hr.wikipedia.org/wiki/Pan_(mitologija)
https://hr.wikipedia.org/wiki/Koza
https://hr.wikipedia.org/wiki/Prijap
https://hr.wikipedia.org/wiki/Freska
https://hr.wikipedia.org/wiki/Pompeji
https://hr.wikipedia.org/wiki/Egipat
https://hr.wikipedia.org/wiki/Min
https://hr.wikipedia.org/wiki/Mumija
https://hr.wikipedia.org/wiki/Amon
https://hr.wikipedia.org/wiki/Ra
https://hr.wikipedia.org/wiki/Salata
https://hr.wikipedia.org/wiki/Afrodita
https://hr.wikipedia.org/wiki/Set
https://hr.wikipedia.org/wiki/Oziris
https://hr.wikipedia.org/wiki/Nil
https://hr.wikipedia.org/wiki/Rim
https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Zlo_oko&action=edit&redlink=1
https://hr.wikipedia.org/wiki/Nordijska_mitologija
https://hr.wikipedia.org/wiki/Frey
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Dlesc = Podlesc. Lesc, majhna jasa v gozdu, pobrežje v gozdu z naseljem in obdelano površino in ograjo s 
koli. Jasa v gozdu, majhen »les«, (v nasprotju z Lescami, ki imajo »veli les«. 

Dlesc: ◬46°21'0.20"S/ 14° 8'16.03"V/ 490 m. Dlesc v Bodeščah.  

Smer: Zasavska Sveta Gora pri Vačah, Kum → oz.  Gradiška Straža 

Pričetek vasi: okoli l. 600. predstavlja dolga hiša – DEZELA JSD-SLIKE\Bodesce FK.jpg in  pot ob kateri sta 
razporejena oba trna, eden za drobnico, drugi za govedo , vse v eni ogradi in nato v drugi ogradi, v kateri je 
ograjeno grobišče. Tretji del ograde pa predstavljajo njive in travniki. Pašniki pa niso ograjebni.  

Obdeluje se z drevesom, fančnek je razdeljen na tri dele, obdelovalna zemlja je vinograd, pozneje predelana v 
polja , na 6 delov. Vas preživlja predvsem železarstvo, od njega prihajajo viški, ki omogočajo nadaljnji razvoj 
(otroke, družino).  

Gospodarstvo je bilo usmerjeno na prostor Jelovice, 

Kje je vinograd – kopane, , plugom brez kolesc,  drevo, …..  

DEZELA JSD-SLIKE\Dlesc v Bodescah.jpg 
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Pojma partizani med vojno nisem poznal, vedel pa sem kdo so bili »gošarji«. Dražgošani so bili gošarji, čeprav 
so si iztrebili svoja polja in travnike na sončni strani Jelovice.  »Gošna uprava« je bila v Zagorici, ki sem jo pa 
poznal samo kot Betin, pomenilo je pa to potok (Rečica), ki je tekel mimo »gozdne uprave«. Ta gozdna uprava 
je pa bila bog vedi kod, svojih štirih kamnov – kurcev sem videl lahko povsod iz cest in poti, ki so jo obdajale. 

Nekoliko bolj je bilo jasno samo to šele takrat v 14. Stol., ko so bili posestniki Podvinski, Podvin je bil pa del 
Mošenj. Mošnje imajo pa svojo planino na Jelovici, tam je pa tudi »Vratni rob«, njegova »vrata« pa gledajo 
po dolini navzdol na Dražgoše.  

Ko so v času 1330 do 1340 prišli »Gošarji« na pobudo Ortenburžanov, je ta »Rob vrat« , dolina med 
»Groselnom« še »goša« = gozd, v kateri so postavili svoje »koče« = »Guče« in začeli rudariti. 

Na področju so se pa nastanili laški kovači, tam kjer danes stoje Železnili. Gošarji so rudarili na vrhu gore in 
gledali iz Goselna navzdol v Železnike, svoje družine so pa imeli v Lancovu = Landensew-u, Radovljica je pa 
postala malo pred tem trg s svojo cerkvijo sv. Petra, ki je čuval celo področje, tudi Mošnje, ki so imele tudi 
bližnjo Mošenjsko planino.  

Tako postane ministerial Podvinski = Zagoriški »Gošar«, Kočar, kočevec, se pozneje preseli s svojim 
»knjigovodstvom« v Kočevje, Loški skrbnik pa prefrigan pa povabi deželnega zastopnika – pa ne tistega iz 
»Landsewa« na Wallenbergu«, ki mu že razpada njegovo gradišče na »Pustem gradu«. Kupljenske dekle pa 
hodijo pa še vedno na »Ječevo« na tlako (so dolžne tlako Ječevi do l. 1848). 

Pod Groselnom pa zraste nova cerkev sv. Lucije, tam nastanejo tudi nove koče, kuče, guče,  -goše, nato 
naredijo »Draž-gošani« = gošarji svoje »Dolge nive«, ki jih orjejo s plugi (Pflugi in preklinjajo [Pfluchen] 
svojega gospoda, ki je tako daleč tam v Loki ), so nekdanji cesarski otroci, »Liberi«, ki jih nobeden ni videl ali 
poslušal, ki so jih kmalu »zavohali« loški oblastniki, saj so jih lahko zagledali kar iz doline navzgor. Do meje 
leta 1630, na razvodnici po Jelovici torej ni daleč, spori so se pa vlekli še do zadnjega avstrijskega cesarja 1918. 
Meja med Lancovim, Selom, Dražgošami je bila sporna še po času 1868, ko so začele prihajati nove zemljiške 
knjige.  

 

170717 

 

    Smokuč, Anderlova grobla: 

◬Anderlova grobla: GPS: 46, 23' 9.281000"/14, 9' 53.363000"/540.5 m    , 17.07.2017-9.05 

◬Južno od groble: GPS:46, 23' 7.739000/14, 9' 53.627000"/537.9 m      ; 17.07.2017-9.12 

 

15 5 Kuhana Kuhanja P r Kúhan Pri Kuhanu  

16 4 Schtefek Štefek P r Štéfk Pri Štefku   

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Bodesce%20FK.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Dlesc%20v%20Bodescah.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Dlesc%20v%20Bodescah.jpg
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17 6 Markotouz Markot P r Markót Pri Markotu  

18 3 Seitz Cvirn P r Cvérn Pri Cvernu  

19 2 Saiz @nidar P r @nídarjo Pri @nidarju  

20 1 Tonaj Tonaj P r Tonáj Pri Tonaju  

 

1 Tonaj       Tone, Anton, goveji pastir, zgornji pastir, (Kralj) 

2 Zajc         Cvirn, ovčji pastir,  spodnji pastir (Pavel) 

3 Markot     Markovec Mark  (zahodni) žnidar, žlinder.  

4                 Štefek  Štefan,  

5.                Kuhan  (primus, Žebouc) 

 

Na Pečeh je gradišče – opazovalnica – Vidik, ki povezuje halštatsko naselbino »Na Pečeh« 
zahodno od Straže s področjem Jelovice. 

DEZELA JSD-SLIKE\Pogled z Gradisca Bodesce na Vodice-Brda-Pusti grad3.jpg 

 

Prva naselitev Bodešč:  

Dolga hiša, okoli l. 600, vzhodno /zajc/, nato rudar, zakopar, na sredi brs, [mladi poganjek] 
veselko, froelich), končno zahodno (Čut, Božo, oglar,     [Oče   – prvi sin – drugi sin] = ogenj    
Sveti(na) – goveji rog trobi in posluša –  voha in in liže]. 

Oče 1, prvi sin 2/3, drugi sin 1/3 – oče ob vodi, drugi sin v sredi, prvi sin zgoraj na hribu. Oče 
vzhod, drugi sin na zahodu (Triglav), ima rudo, vodo,  in Rog, - trobi + posluša Radovljico, 
prvi sin na severu (Stol in Begunjščico) - Oblak ima oglje, drugi sin na severu (Brs-ti), ima 
korenine, posluša Zajca in vidi kres in grmado in stražo (poznejši Sv. Peter, prejšnji Pavel – 
duhovni pastir) in je povezava z Lescami.  

, ,  

Oče ; ima svoj kamen, pogled na sveto goro (posavsko, Kum, zgodovino, preteklost, znanje in 
vedenje, ima pregled na horizont, oče ima pogled tja od koder prihaja mavrica in Gradišče (kluče, mesto 
barantanja), se povezuje z naseljem na Pečeh in se povezuje z Jelovico in Savo Bohinjko. Oče poskrbi za vodo, 
je gospodar vode in vetrov (dima), ima pravice razmnoževanja in ima pod seboj Mat, ta pa dobiva svoje otroke, 
očetove sinove. 

Prvi sin   , i  po postavitvi grobišča, je ovčji pastir in Oblak in dim nad železarsko pečjo, ima pogled na 
Gradišče in Blejski grad, na Gorje in Hom, na Belščico, Begunjščico in Dobrčo (junce in bike), ima ogenj, 
ušesa in vonj, in mora ugotoviti (videti in poslušati), od kod prihaja voda in veter, prideluje pozneje vino, 
ugotavlja kaj je v zraku, vetrovih, rastlinju in živalih in je odvisen od nosa in jezika, je odvisen od neba in 
tistega, kar je nad obzorjem (sonce, luna, zvezde, oblaki, ..) 

Drugi sin   , ii  je goveji pastir (Brs), skrbi predvsem za rude in je odvisen od kamenin, koplje in ugotavlja 
kaj je v zemlji in po gorah, ima pogled na Triglav, Gradiško Stražo in Dobro goro, na Kupljenik pa vse do 
Papeža od koder prihaja rog patriarha ….. in je odvisen od zemlje, od zemljišč in podzemlja, prideluje travo 
in skrbi za konje (transport),….. 

 

V času 725 do 775 v času že pred Karlom Velikim, se prične pokristjanjevanje. Najprej se pokristjani višje 
plemstvo, nato nižje. Višji pastirji se izselijo, manjši se prevede v mežnarje, mes-snerje, pomočnike duhov-
nikov. 

Dospeli begunci imajo ob selitvi v l.- 600. svoje prinešeno znanje in postavijo svoj nov kamen (kol, ◬ 

 ) in ga postavijo v svoj »otok v goši« in razporedijo svoje dejavnosti na lokaciji Bodešče (Vodišče) in s svoj 
(kol, ◬) navežejo na obstoječi ogenj in rog - Triglav, Stol,  Kamen in navežejo že na prej ostoječe lokacije in 
imena. ……. 

  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Pogled%20z%20Gradisca%20Bodesce%20na%20Vodice-Brda-Pusti%20grad3.jpg
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Potem pa začnejo delovati Ozi (oči in sluh), Babe in Babi, mat, tete, sin in cosinusi, kode za te idente so pa 
njih »duhovniki« že zdavnaj poznali, saj se bistveno ne spreminja že tisočletja. Prične pa tudi delovati tisto 
»vsakomur svoje«. 

 

Potem se pa prične medsebojno sporazumevanje, prilagajanje, zamenjava in menjava, …..in 
spremembe in razvoj. 

 

Nekoč koča v gozdu s svojim plotom prilagojenim dolgi hiši s tremi 3+2+1 parti, se spremeni 
na eno roko s 5 prsti s palcem in 4 nasprotnimi prsti, (pest), ki omogoča obrambo (stražo) in 
delitev posameznih dejavnostih. Poljedelstvo in živinorejo, ki jih loči pot. Železarstvo se pa 
izloči časovno in strukturno (vedenje) loči od poljedelstva. Pozneje se pa loči še stroke od 
poljedelstva - žnidarji, šuštarji, tesarji, …. 

1. Oblak = Tonej |Mark, velik sadni vrt severozahodno od vasi, Videc+rog trobi, in posluša kot zajec vse 
kar prihaja iz Gorij, Homa, Kamna, kjer je deželni vojvoda posluša kralja, skrbi ima travnike nad 
Dlescom. 

2. Zajc = ima ušesa, posluša patriarha (papeža), posluša božji glas. Ima svoje njive in vinograde, ki jih 
okopuje, je ovčji pastir, ima jugozahodno sadni vrt. [posluša kapelo na Sv. Petru] 

3.  Žlinder je rudar in liže žlindro in preskuša kakovost železa. Okopuje pozneje vinograd pod kočo.  
4. Prejšnji oglar, poznejši Štefek gleda v peč z vrha, voha kar se skuha.  Ima gozdove na Jelovici, kjer 

oglari, skrbi za hrano drobnici (vejevnoke), ima mjhno kočo in 1/3 zemljišče na severovzhodu (Burja). 
5. Kuhan, vodja peči, primus, vzhodno od dolge hiše, pogled na vzhod (kjer je zajc, ki mu trobi z 

Radovljice oz. Gradišče Wallenberg, Landes-sew = Lancovo in njih vetrnik). 

 

Večina dela zavzema delo v gozdu, manj je vezano na delo za cesarja, katerega otroci so tisti »gošarji«, ki so 
svobodni ljudje, Lieberi. Oni so pribežali z Koroške, nekdanje Karantanije, (Podrašc, Podjunc izpod Drave), 
ki jo je zasedel Karel Veliki in napravil solno mejo na Dravi (Via solem et ferri)  nekdanjem Noriku, sedanji 
Creini. 

 

Pribežali v več valovih že več tisočletij, sedaj smo jih pa identificirali kot Kasperle z Roža (Ros je šekast konj) 
na sedlih (Podrožica) = Klek (od koder se tudi vidi Grossglockner) in na Možeh na Zelenici (m'ž'k = medo = 
medved, ta je pa tudi na Medvedjem dolu).     Sliki: 

DEZELA JSD-SLIKE\Klek 1a.jpg 

DEZELA JSD-SLIKE\Mozje -1a.jpg 

 

Zaklonišče na Liscu   :    Grobišče Pod Lescami    +  Vodišče pod Pod Lescem    :   Zagorice  

Vrata nad Dražgošami (Grosel),    dvor Zagorica  Betin,     

Gradišča (na Straži)    cerkev (far – a) + rog. ušesa + zajc,  ? poslušanje + poslušnost + vohanje + lizanje '  

 [Kelt, celt ,  lubarica]+ Lesc + otok + ograja =◬ Lieberi : 

( Aco + Boris + Majda Liber : Bodešče pred ¾-stoletjem           kaj pa danes???) 

Kaj pa danes Svetine, Pavli, Petri, Ljuboti, Radoti, Božoti, Mirkoti, Frelihi, poiščite si jih po raznih imenikih, 
na grobovih, tablah, oglasnih ploščah, kamnih, …..in poiščit njih relacije, edintete, dejavnosti, ,,,,,,, 

Potem pa Arheologi izkopujejo ostanke na Dlescu, identificirajo najmanjše krivine, nekaj artefaktov celo res-
tavrirajo. Poročila pa ne zajemajo DNA analiz z zob, ki bi povedale čas, kdaj so ti ljudje umrli,  

Brda stojijo na nasprotni strani Straže in stražijo južno stran »Vodišča« = Sotočja. Brda so torej dvojica lokacij, 
ki sta potrebna za vrata v katerih teče Sava Bohinjka. Ko se l. 600 preselijo stari prebivalci izpod Oble gorice 
in opustijo stare Žale, nastopi čas, ko se obe dve naselji Brda in Lancovo pričneta nekod pokopavati svoje 
mrtve. Mošnje so že staro naselje (predrimsko dobno), imajo svojo peč, staroselci v Radovljiški (Rad-
mannsdorfu) imajo svoje staro svetišče na radovljiškem Gradišču, ki čuva tamkajšnje Kluče = mesto občas-
nega barantanja.  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Klek%201a.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Mozje%20-1a.jpg


9 

 

V Radovljici je   Bartolomeo,  

Sv. Danijel, zavetnik grofov celjskih,  

Bartol      apostoli    sv. Bartolomej       je v Radovljici je na Gradišču in čuva Kluče. 

Danijel je zavetnik grofov celjskih, je Danej v Zagoricah, je Jernej in Bartolomew in Mošnjah Andrej, je v 
Poljčah  Polž – Pužman, je v Doslovčah Rožič, je v            Anderle s svojo groblo ,        

 

170804 

Golo Berdo - St. Primus- Jamnig 

Kolombert, pot proti Češnici. 

Češnica – kosezi 

Poti iz Češnice – Kolombert (Hudo Brdo) – Svinjke (Mihova gora --- Radovliške planine – navdol do Raztoke 
(poti= Ljubljanski vrh (Ljubenski?) na Kosmati vrh –(H) Ribčeva planina ( na nasproti je Froelich -) 

Bart : Brdo – Brda – sv. Primož = prejšnji Zajc na vzhodu Brda=grič=hrib na poti RADOVLJICA-PODBRDO 
(v Bači) 

Kres na Brdu 

Kelti    Celti    Kosezi    kosci. Prej paplerji še prej Pavli, še prej Barti Zajci (halštat) bron + železo 

Ku = Hund = govedoreja, prej pase osel+gos = Geis. 

 

Barda  /beneška Barda/ Belden   SoundCloud (Glas-Oblak) Miklavž 

Beld 
Definition & Synonyms 

• Bel 

1. (n.) The Babylonian name of the god known among the Hebrews as Baal. See Baal. 

2. (n.) A thorny rutaceous tree (Aegle marmelos) of India, and its aromatic, orange-like fruit; -- called also Bengal quince, 

golden apple, wood apple. The fruit is used medicinally, and the rind yields a perfume and a yellow dye.  

 

Naše drevo je na tri vrhove (če mu ostraniš zadnjo in spredno oko. Je tisa (čisa) = kisla,  čarovnik   je pa Primus, Žebeuc. 

Synonyms:  

B, 

• Beldam 

1. (n.) Alt. of Beldame 

Synonyms:  

Beldame, Crone, Hag, Witch, 

• Beldame 

1. (n.) An old woman in general; especially, an ugly old woman; a hag. 

2. (n.) Grandmother; -- corresponding to belsire. 

Synonyms:  

Beldam, Crone, Hag, Witch,     polje   krona (hrib)   otok    čarovnica 

Venetsko, ilirsko, hebrejsko, keltsko…- bog  Baal. Mezopotamija – Judeja indogermani, indoevropejci. 

Brda – hrib  -  grič  na njem pa ogenj (sonce, kres) 

Beld = Bled = Belden  Feldes  Veldes   Polja, otoki v gozdu (hagi), Campi      vse še l. 1314     Belščica 

Na njem pa Straža, ena na vzhodu jezera (Otoka), druga na Bledscu = Blescu 

  

Tam pa ogenj, rog in ušesa.- Zajc- vzhod, Bartol.   Posneje Bertl, npr. Berčou Bertl z Želeč, (ki je tudi bil kurež 
za centralno kurjavo hotela Toplice, pa tudi šlosar – ključavničar.). Albrecht = gorska pravica, gorice in pravila 
vinarjenja, = Bergrecht, Bergordnung = iura montana, rudarsko pravo. 

  

http://hamariweb.com/dictionaries/b_urdu-meanings.aspx
http://hamariweb.com/dictionaries/beldame_urdu-meanings.aspx
http://hamariweb.com/dictionaries/crone_urdu-meanings.aspx
http://hamariweb.com/dictionaries/hag_urdu-meanings.aspx
http://hamariweb.com/dictionaries/witch_urdu-meanings.aspx
http://hamariweb.com/dictionaries/beldam_urdu-meanings.aspx
http://hamariweb.com/dictionaries/crone_urdu-meanings.aspx
http://hamariweb.com/dictionaries/hag_urdu-meanings.aspx
http://hamariweb.com/dictionaries/witch_urdu-meanings.aspx
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Točka pa Anderlova grobla, (Koroščev) Hribec v Babji dolini,  Videc – Zagorice, palma,   grobla Dlesc  Kurež     
Bartolomeo    poznejši Jernej 

Krniški  rob = Zajčji rob, Zajčja Raven, na koncu Primus. Lesen desc s 4 glavami = Videc = Vid. = soha     
sveča  svečnik  svetnik   . 

Bartol Bart-olo-mew   melo. Bela mela, slapovi kamna, grabni v pesku, pesek nasut     Melo – Brunk - 
Podbrunk      Bartolo = Videc – stražar, Merkel 

http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612540722.pdf 

ZGODNJESREDNJEVEŠKA NASELBINA NA BLEJSKI PRISTAVI. NAJDBE 

Pleterski A. 

 

https://books.google.si/books?id=CekIAAAAQAAJ&pg=PA378&lpg=PA378&dq=Worterbuch+Illyrisch
&source=bl&ots=4A7CQP9T7m&sig=oZk5wmtCNPtJqoyCdA3KezhndUY&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKE
wihgu7msMDVAhWDtBQKHYv7D-AQ6AEIMzAC#v=onepage&q=Worterbuch%20Illyrisch&f=false 

Keltisch - Slowenisch 

https://books.google.si/books?id=RPBFAAAAcAAJ&pg=PT8&dq=W%C3%B6rterbuch+Keltisch+Slowe
nisch&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwjUiraCn8LVAhUoC8AKHTKwArEQ6wEIPjAD#v=onepage&q=W
%C3%B6rterbuch%20Keltisch%20Slowenisch&f=false 

 

 

170807 

V halštatu v -6…-5. stol. se je nahajalo severno od Maine naselje Glauberg tam pa postavljena grobnica 
tamkajšnjemu »knezu« z velikimi ušesi - Zajcu, Seizu, Seitzu, svetcu, vojščaku (warrior), gospodu (Herr), ki 
je gledal proti vzhodu. 

Hrib je gorica (vinska gorica),  

Grab ….graben…. Grob   grebla, grebsti, kopati,    pa tudi graf. 

 

Raven rob, delež na Ravni = Jamnik – Primus – Golo brdo  

Jamnik = počiščen gol rob, tako kot so rob Gore, Sv. Peter, usmerjen k vzhodu = Zajcu (ki ima velika ušesa, 
da lahko posluša goveje (turove, junčeve, bikove) rogove. 

Tur = 2 junc = 4 bik    Rog (novo leto) = Rožič = sin od tura = Marc (3) + Kurc (9 – september  oktober – kje 
je zginuli mesec?) 

Bog (Boh) ima dva sinova (še preje pa Babo) torej Bog & Baba & Marc + Kurc (Kurež) 

Jamnik   &  Primus   &  Golo Brdo 

Jamnik ima rudnine, jame ….. Primus ima  Zečjo Raven    dokler ima soha svojo kočo - hišo = Celt (Kelt).  

Kelt ima pogled na vzhod, Soha = Možje = 4 strani neba, pa gleda na jug.  = pravokotnik = 3+4+5 

Soha (Suha) je na vzhodni strani (tam kjer tudi današnji Primož). 

Nato se pa Jamnik razreže na dva dela (1 + 1) = (2+2) = 1+2+1 = Jamnik = dolga hiša + zečja Raven = 
Kolombart- 

Jamnik se pretvori v Vas = Was = laz. Primož dobi cerkev, Kolombart pa je (suhi delež = po razdelitvi zemlje 
po božjem pravilu Primus = dvor 2 + (2 = 1 + 2/3 + 1/3). 

Jamnik in Primož so dobili prejšnjo Zečjo Raven, južno od roba, pastir drobnice pa severno od roba torej Hudo 
Brdo = graben, Kolombart (vas Pri sosedu), gozd za pripravo oglja, pašo za drobnico. Tako je bila razdeljena 
posest od horizonta = orobja. (nebo in zvezde so bile pa božje). 

 

In ravno tako se je po božjem pravilu delilo druge robove in ravni. 

  

http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612540722.pdf
https://books.google.si/books?id=CekIAAAAQAAJ&pg=PA378&lpg=PA378&dq=Worterbuch+Illyrisch&source=bl&ots=4A7CQP9T7m&sig=oZk5wmtCNPtJqoyCdA3KezhndUY&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwihgu7msMDVAhWDtBQKHYv7D-AQ6AEIMzAC#v=onepage&q=Worterbuch%20Illyrisch&f=false
https://books.google.si/books?id=CekIAAAAQAAJ&pg=PA378&lpg=PA378&dq=Worterbuch+Illyrisch&source=bl&ots=4A7CQP9T7m&sig=oZk5wmtCNPtJqoyCdA3KezhndUY&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwihgu7msMDVAhWDtBQKHYv7D-AQ6AEIMzAC#v=onepage&q=Worterbuch%20Illyrisch&f=false
https://books.google.si/books?id=CekIAAAAQAAJ&pg=PA378&lpg=PA378&dq=Worterbuch+Illyrisch&source=bl&ots=4A7CQP9T7m&sig=oZk5wmtCNPtJqoyCdA3KezhndUY&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwihgu7msMDVAhWDtBQKHYv7D-AQ6AEIMzAC#v=onepage&q=Worterbuch%20Illyrisch&f=false
https://books.google.si/books?id=RPBFAAAAcAAJ&pg=PT8&dq=W%C3%B6rterbuch+Keltisch+Slowenisch&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwjUiraCn8LVAhUoC8AKHTKwArEQ6wEIPjAD#v=onepage&q=W%C3%B6rterbuch%20Keltisch%20Slowenisch&f=false
https://books.google.si/books?id=RPBFAAAAcAAJ&pg=PT8&dq=W%C3%B6rterbuch+Keltisch+Slowenisch&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwjUiraCn8LVAhUoC8AKHTKwArEQ6wEIPjAD#v=onepage&q=W%C3%B6rterbuch%20Keltisch%20Slowenisch&f=false
https://books.google.si/books?id=RPBFAAAAcAAJ&pg=PT8&dq=W%C3%B6rterbuch+Keltisch+Slowenisch&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwjUiraCn8LVAhUoC8AKHTKwArEQ6wEIPjAD#v=onepage&q=W%C3%B6rterbuch%20Keltisch%20Slowenisch&f=false
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Tudi mi smo imeli svoje Herre, Kneze, in te so imeli svoje pokrajine. kraje, vasi, svoje domove, svoje razde-
litve. Delili in si prisvajali vse, kar se je le dalo. Na konvu so si delili še otroke v posameunih družin, delili so 
si desetine, pa tudi v desetinah in centih in skubli tiste, ki niso bili liberi. Delili so si kri in delo in moč in vse 
kar se je le dalo. Niso se spravili na tisto, kar je bilo božjega in hudičevega, razdelili so si pa vode in zemljo, 
niso si pa razdelili vulkanov in zveud. Začelo jih je pa gledati in videti in opazovati vse kar bi si lahko posa-
mezniki ali združbe lahko prisvojile. Prišli so časi, ko so ljudje pogruntali leče, obektive, …dalnoglede, 
drobnoglede, … 

Prišli smo do »Bartolomew« ko so postavili kralji in knezi svoje meje na »mew« in je postal Brunek kot 
»graben«, ki je potekal z »Vrha« navzdol v  »Podbrunek« meja med dvema med stranema Vojvodskega 
prestola na »knežjem polju« = »Gosposvetskem polju« in se imenovali goriško-tirolski grofje in »grofje 
koroške in kranjske«. Ostanke dotakratne razdelitve pa vidite na  

DEZELA JSD-SLIKE\D33-18c (3).jpg 

Videc na  Vrhu poti je opazil ostanke poti, ki je peljala z Vrha navzdol do podnočja ter od tam prek Save in se 
končala na vrhu Jelovice na Babi (Skledarjevcu). Bil je Bartolo = pastiri drobnice (ovc) in gledal na nasprotni 
horizont na Babi (na xxxx vrhu). Videl je ris v gozdu = lesu, ki je potekala prek Ježe in nato čez Savo, bilo je 
to l. 1000. 

Videl je pa tudi Groblo – ki takrat še ni bila zasuta in je stala samotno ob podobni poti, ki je peljala mimo te 
groble, ravno kot ris v gozdu.  

 

Bartol Bart-olo-mew   melo. Bela mela, slapovi kamna, grabni v pesku, pesek, nasutje     Melo – Brunk - 
Podbrunk      Bartolo = Videc – stražar, Merkel. Belo melo je pa tudi zajedalec na hrastu, iz katerega so druidi 
kuhali svoj čarovniški napitek »Geist«. 

 

Ovčjrejci so si pa morali posekati (iztrebiti in počistiti) gozd in na deležu Brst (spomlad).  

Suho Brdo – Pri sosedu = Suho Brdo (posekano drevje, pašnik, …) 

Kolombart = goli part = goli delež Zečje ravni (na severni strani) v razmerju 3:2:1. Deleži v času Dolge hiše  
(tam je jug-sredina, sever) Kdo ima na Jamniku največjo hišo in kam je ta usmerjena? 

1 Obstot pustota     ovčji pastir ? [1/3 je tretjinek]  

2 Vrbanovc             goveji pastir [2/3]   pozneje Jernejc = srednji spodaj pod Urbancem 

3 Jernejc               - Jernej je bartolomeo [1] dvojni   {spodaj med 1 in 2} 

4 Mežnarija 

5 -  6  - 7 

8 Petrač            (dvojni kmet) – vsi od Primusa brsa in Oblaka navzdol 245/3, 245/2, 245/3 + nekdanji studenec 
že severno od poznejše mežnarije. 

Petrač je naslednik naselja v Govejku, ki vsebuje nekdanje »kopanja« - majhne njivice obkrožene s 
travniki. Je primus, ki je imel soho na Zečji ravni., celo naselje je pa tod imelo vinsko gorico (do l. 1314). 

Jernejc nastane po l. 1314 potem, ko nastane cerkev, potem nastane tudi drugi Jernej, ki je sin prejšnjega 
govedarja. Govedoreja se spremeni v poljedelstvo, predhodno vinarstvo (kopanje) nadomeste njivice, ki 
jih je mogoče orati. Vsi skupaj živijo od jam, rudarstva in oglarjenja (za Kropo in Železnike). 

Naselje je bilo vezano na Selca v selški dolini (in ne s Kranjem) in s Škofjo Loko. 

9 Mohor              Lenart       Miha 11   Lenart pa ima svojo verigo z rožen-vencem = kapelo. 

 

Jamnik se pretvori v Vas = Was = laz. Primož dobi cerkev, Kolombart pa je (goli delež = po razdelitvi zemlje 
po božjem pravilu Primus = dvor 2 + (2 = 1 + 2/3 + 1/3). = Jernejc 1 + Vrbanovc 2/3 + Obstot = sosed od 
Urbanovca in ima samo njegov polovični delež – part, bart. 

Potem pa postavijo cerkev Primusu, in se pojavi Mežnar. Do tedaj dolga hiša [1  do  3]… tam korito. 

  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/D33-18c%20(3).jpg
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Urbanovc je mali sosed kozjeka, med Jernejcem navzdol pa vodi pot k studencu,  tam ima pa svoj vrt Oblak – 
Oglar – obstotnik = pustotnik (ker je prenesel hišo navzdol k cesti), med obema pa stoji Jamnik = rudar, Brs. 
Brs je pa Srb +Horvat, ki nabira rudo in konjski gnoj in ima svoj kanal. 

Kje so tisti ljudje, ki so imeli svoj kres in metali svinke? – še pred rimslomi časi do l. 600. V času patriarha 
Pavlina I., ko se odselijo arijanci – v Istro in ostanejo ljudje, ki nimajo več vinogradov pa začnejo pridelovati 
zelje in repo, pod takratno soho, ki je gledala na vse 4 smeri sveta? 

Današnja hišna imena se začnejo z Jernejem (Bartolomeusom)   

 

170810 

Jernej  

Jarc   : Jerc   jar = jer = zgoden, mlad,  

Jarc = jar mladič = Jerc. 

Jernej je sin od jerega mladiča, torej vnuk jarca. 

 

Rožič v Doslovčah je verjetno Bartolo-mew – Bartolo je hribec (Krnica) mew je melo = Mew  

Grušč   graben   grob   grablje    groblje       mesti, pometati, (drobne delčke)   sejati  sew (na sej ano) [nasejano]   
(na sel jeno) [naseljeno].    Selo….Selce…..Doselce….. 

Bart olo   hribec. 

Hrib je Breg = Berg = gora, čez katero vodi koren (V) v Završnico.= Vrh hriba = Vrh Smukuča. 

Pot se cepi na Ravni, prva (glavna) poteka proti Klučam, srednja (Bartolomew-ova) navzdol v »trn« in od tam 
na Ježo in nato v smeri Skladarjevca na Jelovici. Baba – Babo (Skledarjevec) – Babji zob. 

 

Kržetovc  - Kres – rajanje -  Rožič – mev (Brunek)  :   Podbrunk      Bartolo = Videc – stražar, Merkel 

Rožič je v Trnu, nad njim kres – na Bartolo je »dolga hiša« v Krnici , vzhodno »Zečje ravne« je Krniški kres, 
nato »Anderlova grobla«  [Kluče] v smeri Lesc. 

Z Raven je nato potekala pot mimo Anderleve groble v smeri Babo (Skledarjevec). 

 

Če je pripeljal vola pred drevo, je pripeljal konja pred plug. Če so Veneti in Kelti uporabljali vole, so uporabljali 
Kelti konje, da so z njimi orali. Dokler so uporabljali drevo so zemljo grebli, ko so pa začeli uporabljati plug, 
so pa začeli zemljo obračati. S plugom je bilo mogoče usmerjati vodo, delati jarke, vodotoke, …zemljo 
navodnjavati in sušiti. 

 

170811 

Z Raven (Ravni = Zečji rovni) je bil možen pregled po celi dolini. Če povzamemo sliko 

DEZELA JSD-SLIKE\Pogled s Zecjega grasca 1960.jpg ,  

ki jo je naredil Avguštinov Cena pred petimi deletletji, vidimo, da so bile poti iz te točke že zdavnaj usmerjene 
na Babo (Skledarjevec). Vidimo, da so se poti cepile na ježi, torej je bila naslednja točka v gozdu, potem so se 
pa ponovno ločile na bredišču čez Savo in se na nasprotnem vrhu ponovne obrnile proti Babi (Jelovica = Baba 
+ Babo + Babji zob). 

- Na Anderlovi grobli je Janez Meterc našel nožič, ki naj bi bil halštatski. (torej pred latenom).  
- Na Krničici naj bi bila od latena (-184 do 1314) »dolga hiša« kjer so »žvel sam w'n koč«. 
- »Pri Rožiču« naj bi pa bili zadolžen za kres in mel rog (Doslovški kres). Doslovče so pa Do-sewče, malo 

selce ob »dolg koč«, nastalo iz »trna« - tamar-ja, obora za govedo ali drobnico – jarce + koze.  

Tako lahko domnevamo, da je vil »Vrh nad Smokučem« prehoden in uporabljan že vsaj od bronaste dobe 
naprej, da je imel usmeritve od Homa pa do Jelovice in ustrezne poti kot ture (pešpoti) in utrjene poti za pešce 
in konje (osle, mule, mezge), te poti so povezovale posamezne dejavnosti. 

  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Pogled%20s%20Zecjega%20grasca%201960.jpg
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Na teh poteh so bila posamezna grobišča (groble). Najstarejša je očitna Anderlova grobla, nato rimskodobno 
grobišče pod Doslovčami (laten – rimska doba), nato 6. do 8. stol. Smokuč, nato Rodine 8. stol. do …, in na 
koncu Breznica (19. stol. do danes). Ali je bila Anderlova grobla povezana z pokopališčem na Mostu na Soči 
(Lucija, Danijel = Dan je) - vzhod-zahod in v kakšnih primerih (kateri bog in kdo mu je držal svečo), ni 
razjasnjeno. 

 

Jarci in pastirji, jerneji in jernejci, jari in jarani, jeri in jerani, jeseni ali spomladni spočeti, jarci in rejci, Jarci in 
Pastirji, Pavli (tisti, ki pasejo in tisti, ki so pašeni), Petri (skale in pastirji, ki pasejo), …Rajani in Jarani ….vse 
je v določenih relacijah, v različnih časih.  

 

»Šentjernej« 

Zakaj so Hrvati (kroati), ljudje, ki so imeli kravate narejene iz las (konjskih las = žime), nagnali Franke (tiste, 
ki so bili mirni, ker so jih potegnili iz vode na drevesa), zakaj so to bili tisti ljudje, ki so imeli loke, ki so metali 
puščice narejene iz ločja, trsja, trsa, ki so imele železne konice vpete v ločje z brezovo smolo in majhna 
polovična vtična peresa, kjer je bila masa konice dominantni del puščice, ki so bile peresno lahke puščice, ki 
so lahko dosegale take hitrosti, da so nato letele do 800 m dolge razdalje (njegovi obstreljenci pa »mirni = 
Frieden, Friederich-i, (ker so jih pomirili).  

Za temi »CROAT-es« so ostali na Krki v okolici Otoka,  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Gutenwerth 

Peščica preživelih prebegne na sosednji grad zgrajen v 13.stol., ki je stal na današnjem Hrvaškem brodu in 
kasneje tukaj ustanovili nov istoimenski trg Gutenwerth. Leta 1492 so Turki ponovno udarili in opustošili trg, 
ter porušili grad iz katerega so kasneje verjetno na istem mestu sezidali dvor Otok, kateri ….. 

 

Leta 980 naj bi prvo redno vojsko iz Bizantinskega dvora pripeljala na utrdbo Otok Hema Koroška. Leta 1.139 
je pomembno mestece doživelo konec zaradi hude poplave 

V Drami je nekoč stal železarski trg Otok, katerega naj bi ustanovili rimljani leta 98. Samo ime verjetno izhaja 
iz latinske besede "dromos", kar pomeni dostop. Leta 980 naj bi prvo redno vojsko iz Bizantinskega dvora 
pripeljala na utrdbo Otok Hema Koroška. Leta 1.139 je pomembno mestece doživelo konec zaradi hude 
poplave. Od in ob trgu je teklo kar šest rimskih cest. Ena je tekla od Otoka do rimskega mesta Crucium 
današnje Groblje pri prekopi. Trg Otok (Gotno brdo) naj bi bil po ustnem izročilu najstarejši trg na Kranjskem. 

 

Če zamenjamo OTOK z pojmom LES dobimo isto situacijo, zamenjajmo samo GPS. Karni, Carnium, Krejna, 
Creina, …. 

V 13. stol. se pa naselijo priseljnci z Otoka na Krki in ustanove na jugu Koroške Save pod Dovje novo 
naselbino Mojstrano. 

Babo -     Hrvat, Srb, Vlašič (imel je vse lase, tudi konjske, vse kole in kolce (kolca = korete,kolesa), imel je 
mavrico in aureolo. Imel je brodove, ladje, splave vse kar je lahko po vodi, pod vodo ali nad vodo plavalo, 
……in svojo zgodovino poznano vse do 4000 let nazaj vse tja do zlata za Uralom, z delfini in orli, pa s svojo 
trdnjavo na koncu Boke Kotorske, s svojimi črnogorskimi vladikami,…. Imel je torej »dolgo pamet« in to 
urejeno pamet! 

Dieter Johannes (Papež, ki je molzel krave pa tudi vole in junce), (nemški papež iz Kaiserslauterna….. 

Kopt iz Essena (pa tudi iz Aleksandrije) 

Protje, ki so ga uporabljali za puščice tudi Hrvati…. 

file:///C:/Users/tine.jarc/Desktop/Downloads/Hlebce_Knjiga%20(1).pdf 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Hilbertshammer_02.jpg 

Wasserrad Schmiede 

Wasserstossschmiede 

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Gutenwerth
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dvor_Otok,_%C5%A0entjernej
file:///C:/Users/tine.jarc/Desktop/Downloads/Hlebce_Knjiga%20(1).pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Hilbertshammer_02.jpg
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170818 

Rogač, oven, ofen, Božič, Rožič, tema, luč, sveča, Mrak, Mlakar, mežnar,  

Korba, kletka ležajna. Kugellager, Kugelkorb 

Widder, oven, Horn, Widderhorn,  

Gollmayer, Galle, Golc,      Gallia cisalpina, Galia, Galci, Holci, gošarji, Zgoša, goša, otok v lesu, 

Korbar, pletar, maček, gostilna, rovt, Rot, Rotung, grablje, grabiti, groblje, kopati. 

Maček prede korbe = Katerman = Katež = Golmajer =  

Golmajer – Func – Severin – Tonc – Anton, - Goveji pastir (na vrhu klanca), kočar 1/6, kmetijo 6 je prevzel 
ob lipi Katež (Katerman – dela korbe, je pletar), pozneje pa dobi kmetijo za plotom Erjavc (je Golmajer- 
Rosmann, konjar- vozar-furman,     jahač,  

 

Rogač (na Zgoši) – ovčji pastir (ima svečo, ogenj, peti glas. ki poje ne govori, ima lipo 

Žebru   5,6  -                                              ima lipo  kje je stara lipa 

Cvru   7   -     goveji pastir                       nima lipe         cesta, kapela    voda Zgoša 

 

Lipo je odnesel Božič in kot krava odšel k biku v Hlebce v 11. Stol. Hlebce pa imajo hrib v vodi, so torej 
Vodišče, Wodešče, polno voda. 

Današnja lipa v Zapužah je mlada in stoji ob novi žebretovi lokaciji (6 – torej po nastanku kapele. Žebre je 
postal mežnar - 6), dobil novo hišo, zemlja je pa ostala pri 5. Cvru   7 je pa ostal poln kmet ampak na nasprotni 
strani potoka. Lajštre – mize (kamnite) niso imeli, ta je ostala pri lipi na Zgoši. Biki so pač božiči = Jošti, imeli 
svoje joške   (te imajo pa babe). Hlebci so joški bab, te so pa bile v Zapužah in ta predel pride l. 1314 in takoj 
po l. 1040., do  l. 1080 pod Briksen (ovco). Takrat nastane lulček (žleb) na koritu v Hlebcah in nato ograja, 
zemljišča, ureditev voda, … potem pa pride Božič s svojo babo in njenimi joški. 

 

Pred 1000 leti polno voda, danes pa suša. Najprej na Zgoši odrezali Begunjščico, nato Zgošo »splavili« na 
novi veliki travnik pod Novo vasjo, od tam v Suhi dol k Savi, l. 1771 pa Zgošo v Vrbo od tam pa …. 

Begunjščica je gnala hekoč več kot 30 vodnih koles, danes niti ene lopate, ki bi delala elektriko (V potenciale). 

 

V Hlebcah Kal, tonf, mlaka, ta 1 kolo, 4 konjske moči, na tej vodi Kovač in Mlinar, vode pa samo za pokušino. 
Nisem prepričan, da so morali voditi živino ob sušah daleč na vodo. 

Kovač naj bi pa imel ovna = norca. Na Lipnici je pa moral goniti 16 koles  in še potem še isto to delati v Kamni 
Gorici.  

Kovač brez vode = tišler. Mlinar brez vode  pa mora gostom ponuditi kofe, postane torej lahko gostilničar, 
naredi klopi, saj ima zemlje samo za 1/6 kmetije, ta ga pa ne more preživljati. Lahko pa dela grable, košare, ne 
pa kose. To je usoda »ovna« brez vode.   

 

Kje so vinogradi,  

Bajte so koče z ognjišči in ne s pečmi. 

Peči so skupne, kruh se peče na 14 dni, vsak ima svoj dan pečenja. 

Kje je trn, ograd za govedo in ovce 

Kje je plug – drevo 

Kje so grobovi, grabni, (če so pa ljudje Janezi, Štefani, Valentini, Martini, ….. 

 

Imajo pa rog, rajajo in plešejo kolo, imajo platnene obleke, so pa bosi, tudi pozimi? 

Do l. 1848. imajo še govedo, ki odraslo tehta 150 kg. (terci, buše, ….) nimajo pa fotoaparatov ampak znajo 
risat, pisati, ricati, jekati, …...       Vse to manjka za obdobje 1060 do 1314. 
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170820 

Zgoša <>     

Zgoša voda + Begunjščica. 

 

1734  cesarska cesta odreže bajer nad Hlepcami 

1771      Vrbenski Korošec zorje vodo v Rajso 

177?         ?  izkoplje Dermičico v Begunjščico 

Jožef II – reforme, ureditev voda 

Do takrat je voda cerkvena, pristojnost patrierhata, škofov – Briksenski, ogenj in dim sta bili cerkvena atributa. 
(Korošec pa s plugom nad Zgošo!!). Hiše so morale biti ometane, fajermauri pod strehami urejeni, stare hiše 
že vse požrte od črvov in gnile so pa požgali (požgali golazen).  

Kdo je tedaj naredil podboje v zidanih vratih in kdo je naredil »ovna«?  Pužman?, Božič, ki je bil sin Jožefa?, 
Jožef II, ki je bil cesar in sin Marije Terezije, ki je bila baba in ni mogla imeti jajc. …… 

Vode pa vedno manj, danes prihaja že iz Radovne. Radovna je bila pa nekoč meja med Tirolskimi grofi in 
Koroškimi knezi, meja pa na Brunku in Podbrunku (kjer so nekoč molzli krave) . l.1040, takrat ko se je rojevala 
vas Hlebce?.... in takrat, ko je Gorjak trobil na kresu in grmadi, pa ni pobiral bere, ker ni imel zvona. Odgovarjal 
ji je pa lahko samo tisti iz daca, ki je imel ograjo in v ograji kole (Vogelnike) <>    , iz Zgoše in iz Zapuž 
pa tamkajšnji Rožič  =  Božič. Potem pride šele Pentagon, pa pet kotov, pa baba, ki nima repa in pod repom 
luknjo, potem šele pride mežnar s svojo 6. In pozneje 6 do 9 in še pozneje 69 (pa lucifer s svojo svečo), potem 
se šele podre most na ------…itd. Vsa štorija se pa začne v Zapužah pri petih kočah – tam je ogenj, sveča, 
…………..[..]. 

 

 

Splav <> na Blejskem jezeru = pletna + drvak, +    drevaki s koli, štriki, sidrom, privezom, 
… 

Otok  

 

Integriteta =  

Krmar - kozel - bik - brv 

 

Je razdeljena, na Stol in Triglav, med vodo in hribe, luknje in grabne, Triglavu peč in Gradišče in otok, Stolu 
hlebec sira in kamen. 

(napisano že 170409  sedaj je pa 170821) --- dolga lajt'nga???  Sedaj pa kontrolirano 171119. 

 

 sta Papler in Pužman!  Med njima pot od potoka (Blatnice) do vrha vinogradov, tam se sreča s 
prečno potjo, ki pelje od Svetoga-ja pod Pavlovo Goro (danes Sv. Peter) pa na Kališa in od tam na Poljško 
planino (torej iz polj (rimski campi) v (rimski albi). 

 

Papler je nekdanji Tršič iz Vrbenj, ki ima zviti rog ovna, Pužman je nekdanji Polž iz Poljč, ko so imele Poljče 
»dolgo hišo«, ki je imel svojo klop obrnjeno proti vzhodu na zajčjo stran (poslušal je pa pirhe = pofarbane 
jajca, ker so mu kot volu odrezali jajca). Jajca je pa imel namesto njega Škof in imel svoj delež na kritu, ki ga 
je varoval Svetina. Svetina je pa gledal na Stol (sedež z naslonjalom P Stool stol, stolček (zeleno) in Q 
Hille side         breg, obrežje, strmina.  

To so znaki Imhotepa iz obdobja gradnje egiptovskih piramid pred 47 stoletji, tj. bronaste dobe. 

Med temi znaki je pa tudi znak F Horned Viper   polž rogat. Torej znak polža z rogovi a brez hiše. 
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Tisti, ki je mlel moko na kamnu (na xxxxx ni bil tisti, ki je imel rog, bikov rog, ni bil isti, ki je imel ovnov rog. 
Kovač ni mlinar !  Mlinar je moral odnehati, ker mu je zmanjkalo vode. Prvotna dejavnost (hrana) ima prednost 
pred kovanjem. Kovač je postal tišler, ker ni imel vode. Hlebce še danes nimajo vode, in jih napaja vodovod 
(ki prihaja danes pretežno iz Radovne in zahteva redukcije tlaka na max 6 bar.). Na »Hlebcu« pa stoji steber 
400 KV daljnovoda, ta vam pa ne pošilja signalov (vsaj vam ne, vam daje samo energijo, nekoč KM, danes 
KW.  

Kdo vam pa trobi, koga pa poslušate s svoji zajčjimi ušesi, kaj vohate z vašimi nosovi, ….  Tisti, ki je narisal 
rise v skalo v pentogram je bil , bil je ovčji in kravji pastir, ker še ni mel 6. To je bilo pred l. 1000. 
Doma je bil pa iz Zapuž, ko je risal svoje namene, želje, interese, … Takrat je pa vas Zapuže imela »dolgo 
hišo« in oba dva trna, pa še ne vode  speljane iz Zgoše v Novo vas. 

 

Mačiž     Kater    Mačka    muc 

Močiž    Močnik  Maček  Mačka   muca      »Šmuc« 

Pužman    ima dolgo hišo (polža s hišo)+ dva ograda (ovce in govedi)  

Polž 

------------ 

 

170307 

wpid-Photo-20151028140143490.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Vulture     jastreb, mrhar; mrhovinar, hijena 

B  Foot               noga 

D  Hand              roka 

F Horned Viper   polž rogat 

G Stand              stojišče 

H Twisted Flax   sukalec (sukanec); vrvar; kdor se suče, obrača je spletkar, intrigant; slepar, 
lažnivec, lopov, goljuf; sukanec; zapleten, zamotan položaj; zaplet; se heca pa prede »he can 
spin« ~ laže, kot pes teče, sanjari, 

I Reed   trsj, trsje; trsna piščal, trstenica; pastirska pesem, ustnik; cev;  

(orgel); motek, tuljava (za navijanje preje); glavnikast greben pri tkalnih statvah; piskala;  

opirati se na zlomljen trst, opirati se na palico, pripraviti (slamo) za prekritje strehe; (zeleno) 

J Snake              kača 

K Basket with handle  košara z ročko (zeleno) 

L Lion                  lev  
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M Ovel                 sova 

N Ripple of water lahno valovanje, kodranje,  

grbančenje (vodne površine); brzica 

O Lasso              vrv z omčo 

P Stool                stol, stolček (zeleno) 

Q Hille side         breg, obrežje, strmina (Brezje) 

R Mouth              usta, ustje 

S Folded Cloth    prepognjena obleka 

T Loaf                 hlebec, štruca; čok, hrib 

W/O Quall Chick muka, izvor, piščanec,  

Y  Two Reeds     dvoje peres, razcep poti, cepljena pot, žvižgati na dva prsta, … (zeleno) 

 

S/Z Door Bolt        vhod, vrata, čep, zapah; sornik; puščica, strela; beg; snop, sveženj; bala 
tkanine; vijak z matico ( mogoče tudi čep z luknjo??) (lesen?) 

Sh Pool            mlaka,  ribnik, tolmun, bajer (Weicher) razcep   (modro) 

Kh Unknown          neznano  (zeleno) 

Ah Forearm           iztegnjena desna roka 

------------------------- 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Zodiak 

Niz 12 znamenj po vrstnem redu poteka takole: 

1. Oven 

2. Bik 

3. Dvojčka 

4. Rak 

5. Lev 

6. Devica 

7. Tehtnica (izjema, ni živo bitje) 

8. Škorpijon 

9. Strelec 

10. Kozorog 

11. Vodnar 

12. Ribi 

 

Papler, Pezdir – Pezdirnik = Liznek = Kropar = Urbancelj = Lenče = Tršič - …..,  

Lenče – Lenart – Bodešče – Bedenk, Benk, (6.11) Lenart [Leonhart]+ Mihael + Nikolaj (M'kvauž) 

 

------------- 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Zodiak
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo_bitje
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A  Aquila = Adler Bog, Boh, Babo    orel, skobec  

B    Baba   dama 

C            (Celt) šotor, bivališče 

D   dvojčka = stegnjeni roki = roka 

E           (Est = vzhod, zajec, poslušanje) = uho??  

F  rogat polž = videnje in poslušanje 

G  stojišče, Videc Razgled in poslušanje 

H  zaključevanje, kluči, Kluče 

I  pisanje, zapisi, notarji, pero, piščal …. Risi  (zeleno) 

J  kača (pot, (katerman, potnik 

K  korito, korba, košara, škaf, čeber(za zelje)     kovač   (voda) (zeleno) 

L  Lev  Leonhart, Lenart 

M  sova ????? nočna ptica, noč 

N  valovanje 

O  Laso, vrv z omčo 

P  stol, stolček, klop,  (zeleno)  

Q  stol, stolček (sivo) 

R  usta, ustje 

S  prepognjena obleka 

T  hlebec, štruca, čok, hrib 

W/O  izvor, muka, piščanec 

Y  branje, dvoje peres, razcep poti, cepljena pot, žvižgati na dva prsta, … (zeleno) 

 

S/Z  vhod, vrata, čep, zapah; sornik; puščica, strela; beg; snop, sveženj; bala tkanine; vijak z  matico ( 
mogoče tudi čep z luknjo??) (lesen?) 

Sh    mlaka,  ribnik, tolmun, bajer (Weicher) razcep   (modro) 

Kh   neznano, »ne vemo« (zeleno) 

Ah     iztegnjena desna roka 

------------------------- 

Čas, tempus. 

12                                  Ureditev na mesec   [] 

25 = 5 2  ~ 7x4 + xxxx =     Ureditev na mesec, luno () 

Mesec = 7x4 + 3?         Ureditev na dan + noč = 24 ur  {} 
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170826 

Bilo to po sv. Martinu [škorpion = ]Priletel je s StolaSagittarius 

 (S = dol orel (A = aguila) in se zazarel po pokrajini navzdol s svojim pogledom na svoja dvojčka - ovčjega 
pastirja in govejega pastirja dvojčka ovna in bika  

Marca (3) in (9 =/11) (mars=8 in neptun=12); {Božič in Anton}; [Valentin in Martin], ] 

In iskal:Selo  selišče   zelišče = zevnik = sevnik (kjer se seje) in flanca zelenjava, ozeljenjuje. 

Kelt = Celt = Selt =  K-C-S-Z  

In videl = iskal (25) značilnosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://traveltoeat.com/wp-content/uploads/2015/10/wpid-Photo-20151028140143490.jpg 

DEZELA JSD-SLIKE\12-Znaki egipcanski.jpg 

Polž (použ) brez hiše = dolga hiša 

Pužman = prebivalec dolge hiše. 

 
Niz 12 znamenj po vrstnem redu poteka takole: 

1. Oven                mlin, norec   

2. Bik                   žaga, fužina    

3. Dvojčka 

4. Rak 

5. Lev 

6. Devica 

7. Tehtnica (izjema, ni živo bitje) 

8. Škorpijon   

9. Strelec 

10. Kozorog         kovač 

11. Vodnar          mlinar, žagar 

12. Ribi 

 
  

https://traveltoeat.com/wp-content/uploads/2015/10/wpid-Photo-20151028140143490.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180730/DEZELA%20JSD-SLIKE/12-Znaki%20egipcanski.jpg
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo_bitje
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znamenje 

latinsko 

ime 

znak 

astrološki datumi 
astronomski datumi 

(od leta 1977) tropski zodiak siderski zodiak 

Oven 

Aries 

oven, 

 
21. marec - 19. april 14. april - 14. maj 19. april - 14. maj 

Bik 

Taurus 
bik, ♉ 20. april - 20. maj 15. maj - 14. junij 14. maj - 21. junij 

Dvojčka 

Gemini 
dvojčka, ♊ 21. maj - 20. junij 15. junij - 16. julij 21. junij - 21. julij 

Rak 

Cancer 
rak, ♋ 21. junij - 22. julij 17. julij - 16. avgust 21. julij - 11. avgust 

Lev 

Leo 
lev, ♌ 23. julij - 22. avgust 17. avgust - 16. september 11. avgust - 17. september 

Devica 

Virgo 
devica, ♍ 23. avgust - 22. september 17. september - 17. oktober 17. september - 31. oktober 

Tehtnica 

Libra 
tehtnica, ♎ 23. september - 23. oktober 18. oktober - 16. november 31. oktober - 23. november 

Škorpijon 

Scorpio 
škorpijon, ♏ 23. oktober - 21. november 

17. november - 15. 

december 

23. november - 30. 

november 

Kačenosec 

Ophiuchus 
Kačenosec U      

30. november - 18. 

december 

Strelec 

Sagittarius 
strelec, ♐ 

22. november - 21. 

december 
16. december - 14. januar 18. december - 19. januar 

Kozorog 

Capricornus 
kozorog, ♑ 22. december - 20. januar 15. januar - 12. februar 19. januar - 16. februar 

Vodnar 

Aquarius 
vodnar, ♒ 21. januar - 18. februar 13. februar - 14. marec 16. februar - 12. marec 

Ribi 

Pisces 
ribi, ♓ 19. februar - 20. marec 15. marec - 13. april 12. marec - 19. april 

Zdravnik kača na križu,  dr,☿ MS Gothic =☿MS Mincho  je torej baba + vol = kača na križu = zdravko = Valentin 

= vodnar = Merkur + ….. = kozorog = mrkač 

= mlinar = žagar (na vodno kolo)     Božič …… Janez;        Rožič + Zajc (Zeiss)   Carl Zeiss = vid in sluh    + vzhod 

sonca 

Religija  ♀♁= izvor iz babe in duha = videnje in vonjave (od spodaj navzgor in do neba  = sluh + vonj.

https://sl.wikipedia.org/wiki/1977
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tropski_zodiak&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Oven_(ozvezdje)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Oven
https://sl.wikipedia.org/wiki/21._marec
https://sl.wikipedia.org/wiki/19._april
https://sl.wikipedia.org/wiki/14._april
https://sl.wikipedia.org/wiki/14._maj
https://sl.wikipedia.org/wiki/19._april
https://sl.wikipedia.org/wiki/14._maj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bik_(ozvezdje)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Doma%C4%8De_govedo
https://sl.wikipedia.org/wiki/20._april
https://sl.wikipedia.org/wiki/20._maj
https://sl.wikipedia.org/wiki/15._maj
https://sl.wikipedia.org/wiki/14._junij
https://sl.wikipedia.org/wiki/14._maj
https://sl.wikipedia.org/wiki/21._junij
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dvoj%C4%8Dka_(ozvezdje)
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dvoj%C4%8Dek&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/21._maj
https://sl.wikipedia.org/wiki/20._junij
https://sl.wikipedia.org/wiki/15._junij
https://sl.wikipedia.org/wiki/16._julij
https://sl.wikipedia.org/wiki/21._junij
https://sl.wikipedia.org/wiki/21._julij
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rak_(ozvezdje)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rak
https://sl.wikipedia.org/wiki/21._junij
https://sl.wikipedia.org/wiki/22._julij
https://sl.wikipedia.org/wiki/17._julij
https://sl.wikipedia.org/wiki/16._avgust
https://sl.wikipedia.org/wiki/21._julij
https://sl.wikipedia.org/wiki/11._avgust
https://sl.wikipedia.org/wiki/Lev_(ozvezdje)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Lev
https://sl.wikipedia.org/wiki/23._julij
https://sl.wikipedia.org/wiki/22._avgust
https://sl.wikipedia.org/wiki/17._avgust
https://sl.wikipedia.org/wiki/16._september
https://sl.wikipedia.org/wiki/11._avgust
https://sl.wikipedia.org/wiki/17._september
https://sl.wikipedia.org/wiki/Devica_(ozvezdje)
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Devica&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/23._avgust
https://sl.wikipedia.org/wiki/22._september
https://sl.wikipedia.org/wiki/17._september
https://sl.wikipedia.org/wiki/17._oktober
https://sl.wikipedia.org/wiki/17._september
https://sl.wikipedia.org/wiki/31._oktober
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tehtnica_(ozvezdje)
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tehtnica&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/23._september
https://sl.wikipedia.org/wiki/23._oktober
https://sl.wikipedia.org/wiki/18._oktober
https://sl.wikipedia.org/wiki/16._november
https://sl.wikipedia.org/wiki/31._oktober
https://sl.wikipedia.org/wiki/23._november
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0korpijon_(ozvezdje)
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0korpijon
https://sl.wikipedia.org/wiki/23._oktober
https://sl.wikipedia.org/wiki/21._november
https://sl.wikipedia.org/wiki/17._november
https://sl.wikipedia.org/wiki/15._december
https://sl.wikipedia.org/wiki/15._december
https://sl.wikipedia.org/wiki/23._november
https://sl.wikipedia.org/wiki/30._november
https://sl.wikipedia.org/wiki/30._november
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ka%C4%8Denosec_(ozvezdje)
https://sl.wikipedia.org/wiki/30._november
https://sl.wikipedia.org/wiki/18._december
https://sl.wikipedia.org/wiki/18._december
https://sl.wikipedia.org/wiki/Strelec_(ozvezdje)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Strelec
https://sl.wikipedia.org/wiki/22._november
https://sl.wikipedia.org/wiki/21._december
https://sl.wikipedia.org/wiki/21._december
https://sl.wikipedia.org/wiki/16._december
https://sl.wikipedia.org/wiki/14._januar
https://sl.wikipedia.org/wiki/18._december
https://sl.wikipedia.org/wiki/19._januar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kozorog_(ozvezdje)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kozorog
https://sl.wikipedia.org/wiki/22._december
https://sl.wikipedia.org/wiki/19._januar
https://sl.wikipedia.org/wiki/15._januar
https://sl.wikipedia.org/wiki/12._februar
https://sl.wikipedia.org/wiki/19._januar
https://sl.wikipedia.org/wiki/16._februar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vodnar_(ozvezdje)
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodnar&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/20._januar
https://sl.wikipedia.org/wiki/18._februar
https://sl.wikipedia.org/wiki/13._februar
https://sl.wikipedia.org/wiki/14._marec
https://sl.wikipedia.org/wiki/16._februar
https://sl.wikipedia.org/wiki/12._marec
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=RIbi(ozvezdje)&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Riba
https://sl.wikipedia.org/wiki/19._februar
https://sl.wikipedia.org/wiki/20._marec
https://sl.wikipedia.org/wiki/15._marec
https://sl.wikipedia.org/wiki/13._april
https://sl.wikipedia.org/wiki/12._marec
https://sl.wikipedia.org/wiki/19._april
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170829 

 

wpid-photo-20151028140143490.jpg 

 

 = oven ovčji pastir      Učež =  za 4 vasi /Zagorice je 4. vas, ima Skebleta (Kumerdeja), Kamne,   ima 
Učeža, … 

 

= Kravji pastir =   Hribar     za 4 vasi. 

Ovčji in goveji pastir sta za 4 vasi skupaj. V času Marije Terezije Kumerdej je šolski nadzornik [Aufseh-
], drugi pastir (goveji) je Vrhunc [Hrib- ] je diplomat za časa Tita.- sedaj v Zasipu.  

Na Zazeru je na vrhu hriba Cesar (njegova hči je Cesarica in torej višja od kraljice Marije – 
Karađorđevićeve – njene sosede v Zazeru. Njen oče je Pogačar in ima mlin na Mlinem, pišejo se pa tudi 
Hribar na vrhu klanca, na katerem je on kolar – dela vozove, kola, kolesa. 

https://milko-bizjak.page.tl/Zupanova-opera-Belin.htm 

 

             marc      april      Mark   9    Martin ovce        april –  8   Anton  govedo 

 

170831 

Bodešče = Vodešče = Wodeschitsch Brdo vodnato = močilo     vodnar, ♒ 

Oblak – Brst –Primus -  –  

1/3        2/3       1   ♒     1       1        zemlje,  

[Ljubo - Rado – Božo]  

 

Otok                 Wodiše 

 

Integriteta =  

Krmar - kozel - bik - brv 

 

 

Gradišče Bodešče = ogenj, kres,  [ rog, vidic na Straži      ] 

Friedrich – dvor  Krničica   pri vodi              [Mirko ob vodi    Prešeren   ] 

 

-         Mirko Grižel - Čut            ]      [Heinrich – Fridarich – Harold]    

- Prešeren – Mlinar                     grižel mirko 

- , »Kralj Božji! Služabnik«  

Fridarich = Friedrich = Srečni  

{Heinrich je Božič, Kristel je novorojenec, Štefan je po Božiču} potem pa Marija in trije kralji}. 

 Božič  8 tednov  Valentin - 9 mesecev  Martin 

  kres   Božič   jurjevo   Janez   –   24.3 Marc   24 6 Janez   24.9 Anton   24. 9   + 8 tednov Martin 

Brstenje = Brs(t).    rojevanje,  

 

Oblak    sežiganje lesa, oglja                           oglar  = ogl  

Rudarjenje = nabiranje rude, kopanje rude    rudar  = rud  

 

 v Lesce in k Polžu v Poljče in na Zečjo Raven (Sv. Peter) s rogom + kresom + Stražo 

 k Ovnu ♈ in Dvojčkoma ♊ in sosednjemu Merkurju ☿ v Radovljici  s rogom in kamnom. 

file:///G:/DEŽELA%20180219%20New%20Folder/DEZELA%20JSD-SLIKE
file:///G:/DEŽELA%20180219%20New%20Folder/prijatli-x%20(Samodejno%20shranjeno).docx
file:///G:/DEŽELA%20180219%20New%20Folder/prijatli-x%20(Samodejno%20shranjeno).docx
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodnar&action=edit&redlink=1
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Wodiše je imelo lastne ograjo, z lastnim grobiščem (na Dlescu) in svoj kres (na       

  ..merkur - ☿ .(februar – marc) 

 

 

☿ merkur, vulkan 

♆ neptun 

Otok                 Wodiše (glej sliko DEZELA JSD-SLIKE\Klek 7a.jpg). 

 

 

MS Gothic 

♂♆♈♊♋♌♍ 

 

✝†☮☭☥☉  ♟ 

 

Imhotep je pa graditelj (piramid),je Bauer, arhitekt, zdravnik, duhovnik = Geist, je 
pameten in moder (plav in pameten), …..  

 

 

170901 

 

V začetku 5. stoletja se klima spremeni, nastopi čas premikanja posameznih plemen. Huni pod vodstvom Atile 
vdirajo ob Donavi navzgor in potiskajo ob rekah (Savi, Dravi, Muri, ….) predhodne naseljence (Gote, 
Slovane, Vandale, Langobarde, …). Kranjska (Creina) je že naseljena v posameznih (<>   ), vendar še 
vedno prevladuje gozd, goša, neobdelana zemlja. 

 

 

170901 

 

Znaki, ki bi jih morali uporabljati, se s današnjim dojemanjem več ne ujemajo. Tako Hefajst, ki je koval 
orožje za bogove v svoji votlini ☥ in vulkan + merkur ☿ nista in identična. Primus (Primož), ki je bil tako 
poljedelec (srp) {Srb} kot tudi kovač (kladivo) sta združena v ☭, tako kot sta združena [kozel (kozel = 
mrkač ♈) + (bik = junc )] = [stog (senena kopica)+ kozel] = [(Kopač = rudar)+ koza] = kozolec = kovač 
ali fužinar = [streha = križ] = . 

 

http://www.gradovi.net/kamnoseska_znamenja_tujina 

 

Podobno je z radovljiškim Gradiščem. Na Gradiški poti je pokojni Dremelj zbral celo košaro starih 
črepinj, ko je zbiral ostanke pod Gradiški potjo, pod katero je zgradil svojo hišo. Bil je medaljer (izdeloval 
je medajle) po starih postopkih so to delali tisti, ki so delali kovance (denar), bil je torej kovač, torej (streha 
+ križ) kar je pa tudi streha + meč, kar je bil tudi »Mečiž« na Savici v Bohinju ali Mežiž v Stari fužini. 
Kje so stale Žale na Stari fužini nisem mogel zvedeti, vem pa kje so stale radovljiške Žale, saj imam tam 
svojo hišo na njej pa »Mrkača«. Nimam kozolca, imam pa barako, ki ima streho enokapnico. Sem strojnik, 
ključavničar, delam ključe, »delal« sem tudi ISO »ključe«, torej  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Klek%207a.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Klek%207a.jpg
http://www.gradovi.net/kamnoseska_znamenja_tujina
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sem informatik. Torej sem naslednik vseh tistih tja do Imhotepa, ki je gradil piramide. Koliko lukenj ☥ 
sem pa zbral, ne morem prešteti, vem pa, da sem videl samo 1/3 tistih, ki bi jih drugi lahko zaznali. 
Verjetnost, da bomo našli tisto, kar iščemo že od Imhotepa naprej in se ni spremenila in jo imamo zapisano 
v naši DNA. Če kujemo z vodnim kolesom in uporabljamo vodo, smo sami norci, ti pa lahko rezgetajo 
zlatnike ali ponujajo lastno blato, urin in smrad, lasten znoj ali izcedke ali pare (pline) tekočine, a tudi 
strdke. Nikoli se pa ne dokončno dokopljemo do najmanjših delcev kvantov, ti se nam pa vedno izmikajo, 
pa če še tako tanko kopljemo naprej. 

 

 

http://www.rojstna-karta.si/SLIKE/HISE.png 

 

DEZELA JSD-SLIKE\Znamenja - HISE.jpg 

 

 

170907 

 

Brata Klemenc iz Kaštelirja (Buje),  Kostel  Ciril in Metod 

Gostilna, Štrucman, Šmartinska cesta,  

 

G - Kostel, - Vrata—spodaj Dražgoše, cerkev sv.Lucije, zgoraj »Majorjev hrib« in Radovljiška planina, 
mošenjski Andrej /Anderle in njegova grobla// 

 

 

170908 

 

Highway to Hell       

https://www.youtube.com/watch?v=8B0PJkS0iyk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wTcZq6TSgGE 

 

 

THETA    Θ = têta              = stričeva žena    σ= sigma 

THATA   τ = ata     = ati    = moj oče       

DEDA      ☥ = djed  = dedi = moj stari oče   ded, (djed) = babo 

MAMA ΑΜ= ΑΜΑΜ = jesti (ςι), piti (πι)= Π-ti, ti jes-ti ona doji-ti 

BABA      ΒΑ= MAT = stara ženska = stara mati 

BARBA = Stric (moški), ki striže ovce  Stric ki striže ovce = τ⇀λ 

 

--------------------- 

 

https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-31-august-2017-100.html 

 
Gesellschaft | Markus Lanz-Markus Lanz vom 31. August 2017 
 

Zu Gast sind Philosoph Richard David Precht, Pädagoge Josef Kraus, Rechtsanwältin Seyran Ates und Notfallmediziner Falk Stirkat. 

Beitragslänge: 74 min    Datum:    31.08.2017 

Verfügbarkeit:    Video verfügbar bis 30.11.2017, 22:15 

http://www.rojstna-karta.si/SLIKE/HISE.png
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Znamenja%20-%20HISE.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Znamenja%20-%20HISE.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8B0PJkS0iyk
file:///G:/DEŽELA%20180219%20New%20Folder/prijatli-zzz-x.docx
file:///G:/DEŽELA%20180219%20New%20Folder/prijatli-zzz-x.docx
file:///G:/DEŽELA%20180219%20New%20Folder/prijatli-zzz-x.docx
file:///G:/DEŽELA%20180219%20New%20Folder/prijatli-zzz-x.docx
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Produktionsland und -jahr:Deutschland 2017 

Richard David Precht, Philosoph 

Den Wahlkampf bezeichnet der Philosoph als "Kinderkrempel-Wahlkampf". In der Sendung erklärt Precht, welche Themen er vermisst und warum er von einem 

"politischen  Ohnmachtsgefühl" spricht. 

Josef Kraus, Pädagoge 

Er ist der ehemalige Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Seit Juli ist Kraus im Ruhestand. In der Sendung sagt er, warum Schule nicht zur Spaß- und Verwöhnschule 

werden darf. 

Seyran Ates, Rechtsanwältin 

Im Juni hat sie die erste liberale Moschee eröffnet. Ates erklärt, was das Besondere an der Moschee ist, sagt, wie sie mit dem Hass umgeht und spricht über ihr Buch "Selam, 

Frau Imamin". 

Falk Stirkat, Notfallmediziner 

Seit 2010 ist er als Mediziner im Einsatz. Gerade erschien sein Buch "Ich kam, sah und reanimierte." In der Sendung erzählt Stirkat von seinem Leben als Notfallmediziner. 

 

------------------------- 

 

 

Dragi prijatli! 

 

Zadnje moje delo, ki sem ga pripravljal že nekaj let, se približuje svojemu koncu.  

Sedaj sem več kot osem desetletij star, mnogo mojih prijateljev je že za vedno omagalo. Kot star informatik, 
ki sem svoje računalništvo pričel na »rehenšiberju« leta 1954 že pred šestimi desetletji (moj prvi »rehenšiber« 
še vedno uporabljam, ravno tako kot tudi sodoben 64-bitni računalnik, moj zadnji današnji računalnik je star 
manj kot dve leti in opremljen s 120 Mb internetom). Bolj pa je kritično moje zdravje po mojem zadnjem 
infarktu me prevaža samo še žena predvsem po zdravstvenh ustanovah.  

Naša bodočnost je negotova, kritična, nanjo ni pripravljena niti politika, niti šole, ne verovanja, znašli se 
bomo morati sami, ne banke (Benči), ne bogovi, ne priroda, se na nas ne bodo ozirali. Prihajajo časi, ko 
bomo morali odgovarjati za svoje napake. Svojo bodočnost smo že zdavnaj zapravili in nanjo naprtili 
dolgove, neodgovorno izkoriščali resurse. Prihajajo »vindi«, ki dosegajo hitrosti 300 km/h, povodnji, ki 
so večje, kot jih zmorejo bose noge, zemeljski plazovi iz vrhov najvišjih gora, potresi iz tektonskih 
premikov, cunamijih, itd., ki smo jih sami povzročili s svojo neumnostjo, nezrelostjo, brezbrižnostjo, itd. 
jaz Vam pa prepuščam svoje Luciferje, highways to hell, ki so plod naših skodranih pameti.  

 

Opravljeno in predstavljeno delo zahteva veliko neobičajnega znanja in poguma, saj zahteva tudi veliko 
koncentracije. Vsi moji prijatelji, ki imajo za seboj že svojo poslovitev od tega sveta, naj še zadnjikrat 
zaživijo preden jih bomo dokončno pozabili.  

 

S pomočjo e-neta sem se še enkrat sprehodil po Alpah vse od Švice do Ženevskega jezera, do Cornwalla, 
Škotske in Ålanda, ruskih step v Zakavkazju, pogledal dol k Imhotepu v Egiptu in pregledal njegove vrvi, 
vozle in kote, se napotil tja do Retoromanov in do naših bližnjih sorodnikov Kranjcev (Carnov). Majhni 
»Jeziki« (dialekti), ki imajo majhne lokacije in populacije samo še nekaj sto ljudi, se zopet oživljajo (ne 
samo Katalanci, Irci, Škoti, ……) in se pričenjajo zavedati svoje identitete, svojih življenjskih navad in 
korenin. Sedaj je zadnji čas, da tudi mi naredimo svojo bilanco na svojem DNA, v svojem jeziku, svojih 
komunikacijah, življenjski energiji, saj današnji obeti niso rožnati, preveč je despotov, ki zbirajo 
koncentracije na račun neumnih, nemočnih, nezmožnih, … preveč je pasti, ki nam jih ti ponujajo. Vam 
pa zapuščam svoja spoznanja in vedenja še nedokončana, mnogo kaj bi še moral dodati, kar se je zbralo 
v mojem življenju.  

Vabim vas na kozarec kvintona, soka trte, ki naj bi živela kot družinska trta 7 stoletij, taka kot je trta, ki 
živi deda, mat in oba sinova skupaj s svojimi otroci vnuki in pravnuki, taka kot je na primer trta DEZELA 
JSD-SLIKE\Hlodic.jpg  v Beneških Brdih. S seboj prinesite svoje tiče (USB-3 vtiče) pa vam bojo peli po 
vaši volji, vaših željah, vaših zmožnostih, … 

Vse skupaj sem poskusili predati po knjižnicah in pri dosedanjih založnikih, vse skupaj z bolj klavrnimi 
rezultati, saj so možnosti in opreme knjižnic dokaj omejene, za vse pa je značilno, da so vedno brez časa 
oz.,  da nimajo časa, nimajo denarja.   

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Hlodic.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Hlodic.jpg
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Zbrano raziskovalno delo je predstavljeno na osnovnem izboru v pdf formatu (tega Vam pošiljam v 
prilogi) in obsega 16 MB, prilog je ~150 Mb (slike, risbe, zvočni zapisi, …), omemb v prilogah je ~250 
MB. zbranih na trdih diskih, videih, filmih, grafičnih referencah in akustičnih zapisih je pa kapacitete več 
kot 5 TB na 5 trdih diskih. Mnoge od izbranih referenc danes več v originalih niso dostopne, mnogo jih 
je danes že umaknjenih iz prometa. Priporočam tudi, da najprej preberete napotke, ki se nahajajo na zadnji 
strani (512) pričujočega zapisa. 

 

Na internetu pa iščite vse pod »tine.jarc« in 

 http://www.rad.sik.si/domoznanstvo/?single=1&id=8994&id2=8994. 

 

Moja dela opravljena pred upokojitvijo so dostopna pod »Valentin Jarc« oz. »Jarc Valentin« in so zbrana 
na raznih host-sistemih, večinoma v slovenščini. 

Moj naslov Radovljica, Žale 2b poznate, telefon 041 5315788 tudi, doma sem večinoma vsak dan in 24 
ur na dan (če me nekje ne »obdelujejo«). 

 

Kje me torej najdete veste (GPS: 46, 20' 38.1480"; 14, 10' 37.2950"; 471.2 m), voljo morate pa imeti sami 
in vedno dobrodošli! 

 

Pa lep pozdrav,  

   Tine Jarc           . 

 

----------------------- 

http://www.rad.sik.si/domoznanstvo/?single=1&id=8994&id2=8994
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Intengriteta 

Medo pleterski@......; tine.jarc@.......; osel = mezeg ≡ = mežek = možek = mechanical engineer, 
civil engineer = gradi mehaniko = kluče, gradnja civilna =  

 

Krmari, usmerja,                    

                                     1  2  3   4  5  6 7  8  9 10 11 12      13 14 15     

      Krmar= jezušček ||  Jastreb        Bumež trot (el), čmr el 

                                      Aquila        mežek (medo, medved, medjed) 

 

 Šentjernej, petelini, jernej (kostanjevica – Kovačič Miloš – graščak -  Stari grad):  

 Anderle (Smokuč) – kmet Andrejček    Andrej = Jernej -  je izumrl kot Mulej; na koncu Mirko 
Zupan , dvojni kmetiji (na nasproti ceste k staremu koritu).  

  Bartholomew (Doslovče) kmet Rožič  Doselce    kmet Foj Dolar(tisti, ki je pasel ovce v Dolu) 

ali  ali / vvvvv       (Mojstrana) = fužinar (Zhebar = čeber = žebouc, Primus, [/†ɣ˨] Primašč kovač 
oz. IIIII – vojvoda – Knass – knez kњаз knjaz. ) ,  Košir, kosir, kozel          Markel Merkel – 
hondlar  Merkur).  Knez in Čebar se že ločita, čebar preide kot dedi v svojo kajžo in postane verjetno 
šuštar, pozneje       ) 

 Bisc Vidic – (Zagorice)    Čeber = IIIII  ovčji pastir    goveji pastir   V   Danej = knez = Jernej, 
Andrej,  sv. Danijel       Blaž Kumerdej 

 

Andrej na Gorjah          vmes pa jezero in otok  ter              Danijel na Selu 

Grad-išče   in   Gradiška Straža 

in Dindol = Devin Dol 

 

1701013 

Ris, Maček, Galec, Gale, Golo brdo, Volk, Kral (e), Ric, Reiz,  

Reiz, der, (-es, -e)  

1. dražljaj; (Erregung) vzburjenje, vzdraženje; razdraženost, Dražgoše  

2. (Zauber) mik, čar, privlačnost; ihre ~e njeni čari; einen bosonderen/großen ~ ausüben posebej/močno 
privlačiti 

Froelich, Lust -       ČUT : Čut, občutki, občutiti 

Mir-ko,      Frieden  Friedrich                  (v Smokuču) 

Vesel-ko    Wessel, Frölich Danej    in   (v Zagoricah)    :::       Bartholomew (Doslovče) 

 

Maček v Dvorski vasi. Vas pod dvorom, dvor  (na hribu).     Maček je torej  = knez, kral,  

Maček: sp. Gorje, sp. Boh Bela,  

Machidlo 

'The Dragon 'Machida's official UFC fighter profile 
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Mače   tisti, ki prihaja iz Mač prek Medvedjaka    ––––––→    Mač e >           → 

Mač e >––––––→ 

Mače Medvedjak Bistrica 

Mače Medvedjak Visoko Mostje    je KRAL   CRAL   CRAN   CRANICH (žerjav) = Kranjec 

CRAL = OREL = (orel) in tudi jastreb, ujeda,     =   MAČEK 

Machidlo = blato, je hrvanje po blatu, =  hrvat borec, vojnik, Herrmann 

(ang) muck = blato, govno, drek,   veliko, mnogo,  

 

Wallant = Dolin =  wall je stagne, dvojne kamenje <====>  (od I do IIIII), nato pa Kral na vrhu. 
(Bodešče, Brda, (deželno selo preneseno iz Predtrga = Lancovo), Lesce,  

Stagne = Stein + pot ↑ ali →     stag je stog = zgradba = gradnja = kopica, kop, kopane, = 

 ≡ »Pot k«   tag = ris   s =  (vent)   Э Ȝ (lat)   Σ (grk)  = »skupaj« = »enotno«,  torej od »vidca do 
cilja«. 

To je pa »komura« ≡ co murra« ≡ »dvozidje« ≡  kanal  ≡  canes     bifurkacija = razcep 

     (čez Savo pri Mošenjskem prehodu (Selo pri tunelu = predoru)  

Vse to je pa Andrej, adn dre h ung = obrat toka v Savi = Rakovnik (pod tunelom) 

Primerjava slike xxxxx in  

 

gradišče-vodice-3aa 

 

Komuraušce-gradišče-2a.jpg 
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Krajina = Creina = zgornje Mostje do spodnje Mostje    =     DEŽELA    

CARNI-um  

TAG   DAG   DEG   DEŽ-ela = voda med hribi 

Dolina = Dol = Medvedjak     Zelenica     Ljubelj LUBEL     LU BELIN um     LU  X  BEL   luc h bel  
(pozvoni) (odprla je pa) Lucija,  

MED-VED ima Krale = kremplji = več špic tako kot risi, volkovi, s temi dela rise, rajse, raze, …. 

 

 

171016 

S poti z Zelenice in njenih »Mož«  (Sedla na Zelenici) prek Završnice, kjer se je usmerila na Kozjak 
z dvema sedloma (danes Gosjak in Vrh Smkuča) prek Zavrha in Vrha (Smokuča)  znamenje) in se 
je usmerila je potekala nad Podbrunkom pot v Ravnico , kjer se je cepila pot proti Sotočju Save 
 od poti, ki je potekala proti Blejskemu jezeru in Homu. 

Sprva obe poti samo pešpoti enakovredni, primernih za bose noge popotnikov, je ponujal Vrh boljše 
pogoje in se je nato uporabljal predvsem kot pot navzgor . Ko se je pričelo uporabljati konje, ki so 
bili težko in široko otovorjeni, se je pojavil problem izogibanja, saj so se konji lahko poškodovali ali 
pobili. 

♂♆♈♊♋♌♍ 

✝†☮☭☥☉  ♟ 

 

 

 

MS Gothic      ☿♀♁♂♃♄♅♆♇♈♉♊♋♌♍♎♏♐♑♒♓♔♕♖♗♘♙ 

Bog, , xxx kurc,  

 

 

Ravne so pa imele svojo postojanko (Selo) na Krničici, ki so jo mogoče nekoč imenovali tudi 
Krajnica, Karnica (po Karnih), Creina, Karnica (Krničica) je pa imela svoje jezero, v njem pa svojega 
lintverna, očeta tega sela DEDA ☥, ki je imel svojo Babo ♀  in oba dva sinova Kurca ♂ (24.3.) in 
Markelna ♆ (24.9.). Oba dva sinova sta imela svoje Kluče, svoje mesto barantanja, vsako od teh Kluč 
je pa bilo odvisno od pridelkov, izdelkov , ki so bila ob tem času aktualni. Tako so barantali z: jarci 
in kozlički, prašiče (za Veliko noč), pirhe,    konji, govedo      železo, sol, saj je torej imeti ta sejem 
prav čas, ta pa je bil lahko predvsem april.   Komenda. 

Kluče ♋ so bile ob vodi (potoki   Bistrica, Sava) 

Na Karnici (Krnici, Krniškem robu,.. Je bilo razgledišče Vidik, Pošta, Postaja = Klaustra, Clastra, Klavže, ob 
njem pa tudi »Villa rustica« in to že pred obdobjem ko se je pojavilo železo. To so bili Miklavži, Mekalusi, ki 
so mene skubli ta na poti na Kozjak, kozjak je pa imel svojega ovna ♈, ki je skrbel za red, ta je pa imel 
svojega »norca« s svojo masko in svojimi bosimi nogami, ki so imeli kremple ali kopita. Ob poti na 
Breg je stala kapela (koza) = šranga = zapora ali soha, možek (medved = medo), »m'ž'k« v obliki, ki 
je gledal ali na eno stran (boh = m'ž'k = soha) ali na obe strani  (možje = dva stebra = kamna), ki so 
gledali na vse štiri strani, ali  štirioglata kapela (koza). Takrat ko je bil prehod varovan so ga je ščitil 
boh in možje, ko pa prehod ni bil varovan, so pa parkelni, knez in kraljica (kranica, Krnica, kraljica 
= tista, ki je imela »krale« = xxxxxxxxxx karne = in se pretvorila v volka in žrla meso (suho meso = 
slanina) ,…  

 

Možje so stražili, dedi, babe in otroci so pa »Stanovali« in imeli svoj »Stan« na Kranjici.  

Kdo so biji ti Kranjci, Karnci, Deželani, poljedelci s konji, kosami in stogi, s tamarji, stagnami, komuravšcami, 
s knezi, vojvodami, lauferji, krali in kralicami, konji in gradi-šči, batere bogove in gajste so vsak po svoječ 
častili in verovali.  
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Stanovali so pa vsi skupaj na »Karnici« v eni koči z dolgim slemenom, zamazanim zidom, z dvema ognjema. 
dvema ognjiščema kot ena rodbina, en rod, pod enim imenom kot Jarci, kot Kosci, Koseli, Svetini, Gadi,  
nekdanji Harimani. 

 

V trdnjavah na poti, ki jih je povezovala in poteh, ki so segale navzgor in navzdol. 

Pot iz Ravnice navzdol po …. 

 

-------------------- 
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3SAT 

 

Menschen in Karst 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vLxB71J761U 

http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=47113 

 

Ligurien – Leben zwischen Himmel und Meer 

https://www.youtube.com/watch?v=lOFaJ5RxevY 

http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=41378 

 

Krnica = Karnica – Krasica   je kraj kje se odpira pot proti Krasu in morju. To pot pa varujejo Ravbarji, mklauž',  

med temi tudi Balohi, (plesalci, igračkarji, tisti, ki se igrajo gospode (Herrmanni, ..) Pa sosedje = Nohbarji, 

Grossi, ….. 

 

Karst in Kras, Krajina in Karnija, Karniva in Kranjica, Brda in Barda, Brada, Barti in hribi, …. 

 

171018 

Vrbnje. 

L. 1314 se je v Vrbnjah ljudem na glavo vsulo nebo, nastale so poplave, te so prinesle cele nasipe peska in 

zaprle staro strugo skozi Babjo doline. Nastali so »Peski«, uničili obdelana polja. Do tedaj železarska vas se 

je spremenila v poljedeljsko, rabili so nove obdelovalne površine – polja = in se začeli ukvarjati z govedorejo, 

postali so torej voli . Kje so dobivali rudo še nismo ugotovili, verjetno pa prek starih poteh, ki so jih nekoč 

vodile v Batranco od tam na Selo, Komuravšce v Lipniško dolini in njene Kamne Gorice. Nekdanja ruda je 

zahtevala sodelovanje z nekdanjimi dobavitelji, z njimi so lahko izmenjavali svoje potrebe in svoje ponudbe 

(manjke in viške). 

Nekdanji ovčji pastir (I na vasi V) se je pobotal s prejšnjim dobaviteljem in zamenjal vole za rudo. Nekdanji 

ovčji pastir na Lancovem postane Dolin in nekdanji vrbenski ovčji pastir Tršič postane Papler, prejšnji ovčji 

pastir pa postane goveji pastir v obeh vaseh, ki spadajo pod Ortenburžane. 

 

-------------------- 

Božo, Božidar, Bogoljub,       Ljubo   Rado  Božo 

Gotteschalc   -Schalch, Gotteslieb, Gottes dieb, Gottesgabe, 

Gotteschalces, Gottesschal, Bogo glas = Rožič, Bogu ljub, Čut (should = Schuld = dolgovi do boga, dolžnosti 

do boga, Ljubezen do boga, Gottesschuld, Zahteve do boga (bog je pa gospod = Herr – t.j.   pa knez, vojak 

škof, … 

https://www.youtube.com/watch?v=vLxB71J761U
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=47113
https://www.youtube.com/watch?v=lOFaJ5RxevY
file:///G:/DEŽELA%20180219%20New%20Folder/prijatli-zzz-aa.docx
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Dolžnosti bo Boga- božji dolg,  

Calc = kalkulacija na revašu, = dolg ali dobroimetje,  

Schall   Chall je zvok = rog,  Cal, kol, poklicati    je Rožič = ♈. 

Gotteslust (lušt)      ugodje; (Freude) veselje, radost; (Verlangen) poželenje; sexuell: naslada 

Froelich, Lust -       ČUT  

Ali pa Lust v grmovju po kresu, kres je pa lahko božični kres 24.12 = ♉, kres na 14.02. na Valentina 

14.02. ♈ ali      xxxxx ♇      11.11 Martina ♆, ki ima lintverna in le-tega zakolje. 

 

 

od 24.12 do 14.02 je 7 tednov oz. 52 dni na Kupljeniku 8 ½  tednov ali 8 tednov 49=7x8,  

 

54 dni pred Martinom pa je 21.09. je Matija. = goveji pastir. (Matija, Matevž – Matheus, zagon živine 

s planin).  

 

 

♆♇♈♉, ki je bil prej  

Dolin na Lancovem pa ostane Dolin, je pa Tršičev sorodnik. 

 

Baloh    Bal loh    luknja v katero se vrže balot (kost). 

Balot ===  

Kržetovc = kres na Krnici 

Balot se zbija s palico - kijem, tako kot križelc na deski ob kresu. 

Balot   briškola    (brisanje = tolčenje balot ) je del kresovanja, brisanje = metanje balot v dolino pod kresom.  

Balot je kolček     majhen kol, (ki pa ni ognjen, ožgan, (preje ožgana kost od pojedine), igra je doma na Krasu 

(tržaškem Krasu, Istri, Dalmaciji, sredozemlju, …)     video 

      https://www.youtube.com/watch?v=vLxB71J761U  .  

 

Banbolo  od Pirana do Kranjice, tolčenje klincev – balot?. 

Balot je jajce, oz. še ne izvaljeno račje jajce.  

Hernabi – Herrmanni + bojne igre + hariti (= ropati, se bojevati  - Hrvati, se obdelovati, pretepati). 

Hernanes – vojne igre, v Hercegovini  je to »Sinjska alka«, konji, kopja, tarče, ….. 

Čehi =  Hariti = goreti, požigati, ropati 

Hārītī (Avestan Harauhuti), is an Iranic ogress and Bactrian (Peshawari)  

Iranski ogri (ognji) in baski (košare) (pečevarji = tisti, ki imajo peči) 

Harauhuti      harati + huti = ropati in bivati v šotorih = hutih, klobukih,   

https://www.youtube.com/watch?v=vLxB71J761U
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Danes pa igrajo golf, tolčejo s palicami po jajcih (žogah), poskušajo visoko leteti, jih približati luknji in 

jih vtaknti v luknjo (v travi), za vse to pa rabijo »Knežnek«, kležnek, travnato površino, ki je razdeljena  

na polja. Imena, ki jih tukaj uporabljajo, so pa praktično ista kot pred 2000 leti. No in vse to je nekoč 

upravljala vas, od roga do balot-a, pače-ta (račjega jajca).  

Če pa vemo, kaj pomeni Andrejevec (naslednik Andreja), Andreja pa imajo v Mošnjah, je ta tudi nas-

lednik Pangerca –Pancratiusa, mirnega svetnika s palmo, relacije (geografske in zgodovinske) pa lahko 

poiščemo po vsemogočih »risih« na lipah na lipniškem področju Krajine in Dežele. 
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Četniki ali ustaši = vse isti drek. Eni imajo  ♈, drugi ♉, eni imajo drugi , imajo eni kozla, drugi junca, 

razlika je med malim in velikim kurcem, (tistim, ki kuri ognje), ali pase ali jarce in koze, ali junce je pa razlika 

v rogovih, jajca in mošnje imajo pa tako ali tako vsi, klavci in vislice (laso) in priganjači (biči) so pa vsi. Vsak 

pa (krvavo) brani svoje pravice, svoje pravo, svoj red, razlika je predvsem med pripadnosti ali (Hrvati se 

obdelovati v blatu, ali se vtikati v lastno Srb-enje in se čohljati po lastni umazani koži, bili poljedelci (žito, 

trava, vino, sadje, grmovje) in živinorejci, rejci konj ki so rabili seno, seno so pa kosili s kosami in srpi). 

 

Mi smo pa Franki = mirni, Mirkoti,   razlika je na nasprotni strani poti, kjer so eni ali »ME«, drugi pa »MU«, 

eni meketajo, drugi mukajo, eni so Paplerji, drugi Muleji, eni so Jarci , drugi Biki . Razlika je od ust do 

konca roga in to kar pade ven iz ust, ali zamenjati rob – rog ali usta ali ušesa ali usta. 

 

» Kozlovišče«  Otalež 

 

»Kozu«  Gorenji Novaki 

Kozliše in ostrvi, Gorenji Novaki. 

Kozloviše, Vojsko 

"Kozuc" (kozolec) (ima ostrvi, štange (pokončne) in late). Spredaj je "laz", na njem stoji in "obeša" snop na 

late, Svino. 

Kozu (c)- (k?zu) za sušenje detelje in pšenice. 

"Ta zlat kazu" (kozolec iz lat). 

 

Knežnek 

 

http://www.hervardi.com/valentin_vodnik_povedanje_od_slovenskiga_jezika.php 

 

Krajnci so en odraslik velikiga slovenskiga naroda, kateri zdej prebiva od teržaškiga morja noter do 
zmerzliga morja v' Moškovii skuz 400 mil. široko, inu od pemskiga noter do dežele Kamšatka na 
konec moškovitarskiga cesarstva še čez tavžent mil na dolgost. Skorej vse ludstva v' tim *prostori 
so slovenci; to je krajnci, slovenci, hravatje, dalmatini, bosnjaki, slavonci, slovaki, sem ter kje po 
turskim inu ogerskim; ti so ta kraj Donave. Na unim kraji Donave pak so Pemci, moravci, polci, 
pomurjani, lužici, vandali, vendi, litavci, Leti, inu ena neizmirjena prostranost moškovitarskeh 
prebivalcov po Moškovii, Severii, inu na meji Tartarie. Ti vsi irnajo sploh ime, de so Slovenci, inu 
imajo jezik od ene same matere, namreč, slovenski jezik.        (Vendi na Ålandu.        hravatje imajo 
še kravato) 

http://www.hervardi.com/valentin_vodnik_povedanje_od_slovenskiga_jezika.php
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Drugi gospodje so se imenovali Knezi. Knez je dandanašni al firšt al en graf. Od tiga so še sedaj imena, 
postavim vas Knežjak na Pivki, knežnek ena senožet per Radolci, inu ena stara pesem od Marka Kneza. 
Ena grafia ali ena knežia je vse eno.  

 

Po žetvi vozimo žito v kosolce. Kosolcov pa nimajo povsod; v tacih dezelah, kjer jih nimajo, vzamejo devet 
snopov, postavijo tri in tri skupaj, da so tri verste, desetega pa, kteri mora veči in bolj pri šetini, kakor uni, 
zvezan biti, prekucnejo čez unih devet za streho, da njegova slama in klasje čez druzih devet doli visi. Takemu 
kupu, na kterem se snopje na njivi suší, se pravi stava ali mandeljc. = kopica) 

Pri nas skorej vsako žito precej po žetvi h kozolcom vozimo, ga vanje zdevamo in v njih sušimo. Tukaj se 
ohrani in lepo posuší žito in slama, ki ima tudi svojo vrednost. Tukaj je žito pod streho, na solncu, in na sapi. 
Ravno tako se tudi detelja inv potrebi tudi druga klaja in druge rečí, posebno ajda v kozolcih nar lepši posušé, 
in se dvojic (Doppelharfe) za nar boljši shrambo klaje i. t. d. (Veter je sapa). 

 

Kopica – žito, kupica – čaša.    Kopica je posledica kopanja! 

 

Iti čez Kozjak ali Gosjak? 

Enega vahtajo Herrmanni, drug je pa naroden, nereden, nevaren, …? Gosje prihajajo s severa, koze goni 

»kozjak« = kozji pastir vsak dan gor v Zavrh in Zelenico? V enem so »m'kvauž'« u drugmo pa »lintvrn'«.   L. 

1040. Pa ne ene vasi V ali Λ  (vodja vasi,         stari bog, na začetek vrste) še ni bilo, bila je samo Krničica 

= »Krniesza«, Creina, Karnica, Kranjica = (vsi v en koč) l.1004. l. 1350 pa:  

 

I/V Barthalomew (V Doselo = Do sedlo  = Doslovčah) - Rožič       in 

I/Λ Barthias (Λ Smokuč = pod Vrhom  = Vrh Smokuča - Anderle  = (Andrejovc, Zagorice) 

 

Kuča se je razdelila, nastali sta dve vasi, lintvern ♆ je pa ostal v mlaki pod Krnico. 

 

Knez je na Koroškem – vojvoda je na Kranjskem, Ded je pa pod Lintvernom, ta je pa na Beldu. 

Do Jerneja je šlo skupaj, potem je pa prevzel Mošenjski Andrej (orel) in Baron Grimšič (zeleni lovec) 

 

 

5. Glauberg Cura Cura – Curas = Knez z Ušesi na hribu s trdnjavo ,  

Cura  = knez z ušesi = trdnjava   = Glauberg     :0:    Kurac     Kurc     (današnji Avstrijski politik) 

pazi =Pače = mir. Otrok tega stanja 

Linde =  lipa    :0:     Eiche = hrast.  

Račje jajce = Zajc = vse iz Sredozemlja, kamen in les, igre z Bal-otom, … sodijo v sredozemlje, hrast pa 

prihaja iz področij iznad Donave.  

 

 

V Zagoricah je pa Videc (Bisc) na križu med dvema potema:  sredi med dvema paroma kmetij Jurc + Zakopar, 

ter           dvojnima kmetijama = Froelich = Wessel a tudi Andrejevec na poti iz ravnine, čez prečno pot () 
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»Krniesza«                = Jezušček = Froelich = Hribček = Gracel = gradič, = Grozel 

Jernejč'k|          isto kot   Anderle                  ,   ni konj 

    Keber|          je vol (trotel)  torej že rezan ,    ni konj 

    Bisc() Andrejovc – Wessel korito+žleb (curk)---korc = kurc = Močnik 

| 

Mat-isle |   11           (mat otoka) 

      Orau|    9            (Orel , Jastreb, petelin, Kok, Kokot, Kokal) – upornik, Hudovernik, ……) 

Zakopar|     5 

       Jurc|     3 

              | 

Anton Keber (Čeber, voda ,14 02, ovčji pastir). 

(Bumbar = Bumež = Čmrl = Čeber = Keber = trot-el = na svoji vodi = kapnici ali »bunar« - vodnjak ) 

 

Capricorn (♑) /ˈkæp.rɪˌkɔːrn/ is the tenth astrological sign in the zodiac, originating from the 
constellation of Capricornus. It spans the 270–300th degree of .. 

♑    kozorog,  Love, Sex, Trust & Life         ČUD 

drugi ,       capricorn = kozji rog    taurus = tur       

Mrkač = merkač = Merkel = varuh koz Ƿ in ovc ,  

Pi zda kje vin to                 Ƿ    =   i3 WYNN ◬ 
 

Pi zda kje vin to 

Pi zda kje vin to 

 

MS reference special 

 Webdings 

   ❖◼ ⧫   Windings 

                     WP Greek Century 

WP Multinational Roman 

                                       WP Multinational Helvet 

WP Cyrilic A 

                 WP Iconic Simbols A 

Pi zda kje vin to                          WP Typographic Simbols 

 

Visoko Mostje    je KRAL   CRAL   CRAN   CRANICH       kranich = (žerjav) = Kranjec 

 

Vodnik = Merkač = varuh, Vahtar, vodja, Wadja = Ladja,  Brod, Brodnik, krmar,     

Kovač = Volč, , Kovač = žnidar ( 

Kovač = Jarc  = šuštar  V   Nagelschmied 

------------ 
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171023   sva bila z Blažem v Preski pri Tinčkih-Jožetih     in v Škofji Loki pri Mlakarjih 

171024    sem bil pri Finžgarju (CD) (ga ni bilo),  nato pri Korošcu v Vrbnah (ga ni bilo) in nato pri Koselu 

Gabra na Lipnici. 

171025. 

Včeraj je Tomaž prodal svojo hišo na Bledu – mojo dediščino, moj       zapraviti moj grob  

Zaklati Jarca =   
Volkovi so zaklali jarca   =     Pi zda kje vin to                 Ƿ    =   i3 WYNN ◬ 

Vin = zmaga = Cesar   Veni, Vidi, Vici  Zmagovalec je zaklal obsojenca   volk = obgrizell jarca 

Volk = Folk = ljudstvo 

(Bumbar = Bumež = Čmrl = Čeber = Keber = trot-el = na svoji vodi = kapnici ali »bunar« - vodnjak ) 

Čebela je pičila trota!     Ljudstvo je IZVOLILO VOLKA (lupus = železo = 4) , (171022), KI JE ZAKLAL † 
(Bumbar = Bumež = Čmrl = Čeber = Keber = trot-el = na svoji vodi = kapnici ali »bunar« - vodnjak ) JARCA 
(- POTEM PA FEŠTA, IN VSI SO POŽRLI BRAVINO IN PILI VINO. 

(in rod Jarcev  je bil ob jajca), DED je bil že neploden in v mošnji ni imel več jajc. Rod je izumrl.      (napoved 
Regine  pred 65 leti. Jarci bodo še, Tinčkov pa ne več. 

 

 

Begne bodo izgubile delo in mošnjo, ki so jo ukradli tisti, ki so kupili ELAN za 1000 €, delo bodo 
dobili begunci, ki so zastonj, Begnani so pa predragi in nekonkurenčni. Delo bodo dobili kitajci in 
črnci, Begnani bodo pa obstali na slojih dolgovih, ki so jim jih naprtili nesposobni politiki in 
ljubljanski bankirji. Begnani so že zdavnaj prodani, oropani bodočnosti, njih denar je že zdavnaj na 
računih mafije (ljubljanske, zagrebške, avstrijske, švicarske, nemške, …).   Vse smo nataknili na 
luknje, katere smo sami izkopali, mašine za kopanje so pa nam prodali tisti, ki so nam vzeli naše 
delnice. Nam so ostali dolgovi, pa drek, ki ga morali sami požreti.         LUCIFER ŽE VELIKO, 
DOLGO IN MOČNO DELUJE.       »TINE in (k)AMEN«  

 

 

-------------------------------- 

171026 

Usoda tistih, ki nimajo cajta. 

Od Čebra do Ščurka. 

 

Jarc Alojz je kupil  leta 1928 od zagoriškega Čebra parcelo na cesti skozi Jarše proti Bodeščam in Ribnu in si 

l. 1929 postavil svojo hišo, ki je imela številko Zagorice 96. Parcela je bila del njive, ki je v imela FK v k.o. 

Želeče imela številko xxxxx, ki je imela ob tej cesti svoj »znamne« = »križ« = »Čebrou znamne«. Čeber je bil 

pa Keber = Čeb'r = trot mož od matice, kraljice čebel = Regine.  

Alojz (moj oče) je bil potem, ko je prišel od vojakov, kjer je bil v Boki Kotorski »signalizer« in se torej ukvarjal 

z znaki, tako optičnimi kot zvočnimi, šel kot avtomehanik za šoferja v hotel Toplice, ki je imel za regino 

(gospodarico) mojo teto. Ko je ta prišla na Bled (iz Preske), je bil hotel Malner (mlinar) v lasti Volkov iz Želeč, 

toplice so bile pa del zgradbe ob toplem vrelcu, poznan Želeškim ženam kot pralnica, kamor so hodile prat 

umazane cunje.  

Ta hotel Malner je po prvi svetovni vojni dobil novega lastnika »Molnerjevo Julo«, ženo ogerskega oficirja 

kavalerista Molnarja, ki ni imel več konj, pač pa malnerjevo Julo, kjer je špilala vlogo kraljice Juno = kraljice 

seksa, toplice so bile torej tempelj boginje Juno, kjer je kraljica Regina vodila posle. (posli so pa hlapci, po 

češko fantje, ki imajo svoje tiče. Glavega tiča je pa imel kavalir Molnar. 
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Regina je pa vodila posle in poslovne zveze s hotelskimi verigami, v katerih sta glavno vlogo igrala hotela 

Danielis v Benetkah in Sacher na Dunaju. Od časov Malnerja do Molnerja in do razlastitve Molnarja po drugi 

svetovni vojni. Regina je postala v novi družbeni situaciji »siva eminenca« ne 0 ne 1, vse in nič, odgovorna za 

vse, kar so ji lahko naprtili, pod direktorjem Vidicem (ki je vse videl, pa nič razumel, in razumel vse tako kot 

kelnar = natakar – po prejšnjem poklicu). 

Oče je l. 1928. kupil del Čebrove parcele in na njej je sosed Pangerc (zidarski mojster) njemu postavil novo 

hišo, v katero je nastanil svojo družino, svojo ženo Marijo in svojo hčerko Ireno, rojeno v Goričanih, kjer so 

do takrat živeli.  

 

»Cajt imeti = cajt delati« 

Leta 1934. se je rodil sin Valentin (⁎ 10.02.1934)  = prvi sin 1, roditi ⁎, grško ₼₼, pod dvojno streho – rimsko 

X- streho, ki ima podstrešje; 02 = februar, , ponoči, ko ni bilo luči – Luxa *; ki so ga 14.02 krstili za 

Valentina Štefana – boter je bil stric Štefan, brat moje matere, fajmošter – je bil kaplan.  

Pred 2. Svetovno vojno sta živela v Plemljevi baraki »brezdomca«, »deseta brata«, Ščurka, človeka brez strehe 

nad glavo, streha je bila samo Λ brez Δ  in brez elektrike in vode.  

 

Danes so pa postali Jarci na 10a brezdomci, oropani bodočnosti, brez bodočnosti in preteklosti, brez hiše 10a. 

Postali so begunci, ki se bodo s svojimi cunjami lahko vlačili bog ve kod, ker so svojo bodočnost prodali za 

denar. Postali so zopet jarci s kljukasto popotno palico, ki so si jo podtaknili pod brado (kot pred 17000 leti, 

samo nobenega hriba, griča, homa, še niti krtine, kamor bi vtaknili svoje jajca in mošnje, ker so izgubili svoje 

korenine  - Valentin ima ključ do korenin. Do sedaj so bili Kranjci Karnci, Karniolci, Krajani, … s svojim 

hribom na katerem je gorel ogenj, zadaj pa imeli svojega lintverna, ki ga je varoval pred severnimi vetrovi, 

sedaj je ostala peč prazna, brez toplote, ki bi grela DED-a in BAB-ico (hico = toploto se zapravili). Sedaj se 

lahko razkropijo po svetem svetu, ki je že tako poln beguncev. Čaka nas bodočnost - usoda Lepe Vide, ki so 

jo črni m'kvauži – roparji odvlekli v Setemare – v »Sedemmorje«, samo da mi še tega ne vemo, kje bo naših 

sedem morij in sedem vetrov⁕, kajti vemo samo to, kje smo zapustili svojo bodočnost in kje smo pustili 

»Zaklati Jarca =  ◬ 

«. Do danes se nismo naučili šteti do (00 = ∞), še danes ne poznamo deležev ‰, ‱, niti ne ločimo gobca z 

novci od riti s svojim sranjem (srenjami), vse je za nas skrivnost = sekret = sicret. 

 

Na Kupljenika se je pojavila nova »razjasnitev«, novo gledanje kot s svetca, ki vidi skozi tako, kot da bi imel 
rentgen. Nemci danes rečejo, da »gledajo skozi Rohre« skozi cevi, ko gledajo televizijo, televizija je torej vidik 
skozi cev, to je pa definicija Rožiča, ki mora biti Videc, Vidic, ki mora vse zaznati, vse kar je videl, slišal, 
okusil, povohal in zavohal po svojih pohodih v imenu patriarha, božjega namestnika. Videl je tudi vse skozi 
naprej in nazaj transparentno skozi prostor in čas, kaj se je dogajalo pred in za sedanjim časom, kaj se je že 
dogajalo prej in se bo dogajalo v prostoru in času, bil je torej  kraljevi norec, ki je edini lahko povedal resnico 
in za to ni bil kaznovan ampak nagrejen, bil je torej prerok. 

 

To pa je zadnja stopnja sistema SOCRATES, ki se ukvarja s kinematiko, kibernetiko:  

http://www.ctk.uni-lj.si/ddis/Publikacije/RaziskaveSICS/RAZISKAVE-ZBIR-VSE.pdf 

http://www.ctk.uni-lj.si/ddis/Publikacije/RaziskaveSICS/PROJ-SICS-1990.pdf 

 

Videc na ….. 

koeksistenca - konsistentnost - konfliktnost – celovitost, kongruenca 

3 ≡ 3               31 ≡ 3             32 ≡ 9              33 ≡ 7        34 ≡ 1 

SOSRATES = I / M,V,E,T exp n 
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SOSRATES – ova filozofija bazira na sokratizmu, morfološkem načinu razmišljanja, ki ga je uveljavil in 
negoval Sokrat, in so ga naprej razvijali Platon, Aristotel…... 

 

.   25.3.88. 

Str. 22. IMERZIJA IN EMERZIJA  -  Emerzija se lahko pojavi samo v sinergetsko delujočih sistemih,…. 

Konkordanca, koeksistenca, transparentnost, združevanje, unije ∩ (z odprtimi gobci), Kongruenca…… 

Kongruenca = sorast (n.pr. mojih sošolcev, s katerimi smo skupaj gor rasli in nato bili poslovni prijatelji). 

 

KONKORDANCA SISTEMOV 

Vzajemno sodelovanje pomeni delovanje dveh ali več sistemov na nivoju specializacije posameznih sistemov 
za doseganje skupnih ciljev. Pri tem so sistemi statično usklajeni, ni pa nujno, da so tudi dinamično. Pri 
sinergetičnem delovanju pa so subsistemi statično in dinamično usklajeni, izrabljajo komparativne prednosti 
posameznih subsistemov za doseganje skupnih ciljev in dosegajo praviloma višje končne rezultate. 

 

Ta zadnja stopnja zahteva popolno sodelovanja človeka brez čustev in aktivira vsa čutila - senzorje in znanja, 
vso energijo in ves razpoložljiv prostor, vse kapacitete, potence in tokove in človeka popolnoma izcuza. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

Tako se pojavijo integracije, ki jih do sedaj še nismo zaznali, čeprav smo jih že mnogokrat videli, samo  tudi 
vedno spregledali (transporentnost = vidiš in ne vidiš, vohaš pa ti smrdi, si prelen, da bi se aktiviral, ……). 

 

Kupljenik = najprejši poznani izraz = Koplenk, K'plenk - tega še danes uporabljajo domačini. 

Poclenich      Po členih     člen = koleno    »PO KOLENU Savice« 

Pekel – gnati drobnico skozi ožino c eni vrsti, Spredaj pastir – ovčar + sol, zadaj pes - ovčar 

Cuoune, Cuone     kovane   kovanje v   kovnica, kolnica,  »kuvane« 

Hag = Hack = poseka      okopavanje = Kopavnek = Kopane =     Kovane   =  Cuoune 

Quercus = Kurc = prečni (veter) 

Maček    Mače   - mokrišče 

Mače so torej staro ime (sinonim) za Laze.       (so isto  = kot)   (= komura, steza med dvema zidovoma, danes 
ji rečemo »ulca« 

 

Pogled z Babe ♀:  

Polovica boga, ki je 0 

 

_ 

171029 

Najprej je bil bog O, poj moj pa bvo dohzajt ▼ Փ jpa naredu BAB-O ᴖ♀, taj pa rodiva dva 
sinova ⱭⱰ. Poj j'h je pa po dojiva ω, sta pa zrasva u dva fantiča ⱭⱰ. ♂♂……  

Baba je hrib = (polkrogla) = polovica boga, ki je O, in nato ϴ, Փ to zgornja polovica ϴ je boh 
(bohinc), spodna polovica pa baba, (hudič). Poj pa dobi baba dva sinova, zasenči boga, 
poj pa zgleda od spodej use tko, d'j baba sama na vrho, za no pa sam modrina, pod babo 
pa se vid pa sam joške na kater'h cuzata oba sinova dvojčka. 

 

              use ᴖᴗᴪΨ₼♯                 drevo = krona + koren 
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Tako je bil pogled iz Sela obsegal Babo, prvič na prisojni strani, drugič na osojni strani, prvemu se 
danes reče Selo pri Bledu, drugemu Selo pri Žirovnici, oba pa nastaneta takrat, kje boh mu douh 
cajt, očitno skoraj istočasno, današnji »Just in Time«, ki naj bi bil »pravočasno«. 

DEZELA JSD-SLIKE\Baba Skledarjevec - pogled k severu-b.jpg 

DEZELA JSD-SLIKE\Baba s Spika-b.jpg 

 

Poclenich, ki so ga imeli l. 1330. Briksenski škofje, kaže vse čase, ki jih je imel pred l. 1314, ko nastane »velika 
moča«, polna poplav, odmiranje trte, čas velike lakote, ki pomori mnogo prebivalcev, sploh, če so že na osojni 
strani Babe, ki zamrači soho Svaruna na Kopanu (Coupane), ob kateri se zbirajo tovorniki s svojimi »rjavci« 
= Rosi ♘ na svetem prostoru ٿ .zakoličenim s štirimi koli, □ ⸬, zaprti s latami ♯ = rigel,  nazvanim (ricanje) 
in trobljenim z rogom, a tudi po rimsko pisanim, (po vendsko risanim): 

 

Poclenich    P O CLEN I CH      Po klenih, po klinih (skozi Peč)? 

P = (ricanje, pisanje,     ),  

O = sveto središče = sin Svaroga = Svarožič    Θνιριν (Kvirin) - Quercus ♂, Kurc, Kristus, prvi sin boga stvarnika, 

₼ , zadolžen za kovanje 

CLEN =   = verovanje , pokrovitelstvo, varovanje Cura, Knez, patriarh, kurat = Klee – detelja - rastlina, detelj 
(tič) 

CH = ck = k = kurs, smer, od kod in do kam, pogled, videti, (videno, transparentno), Ȝ  = razpotje  X, Y. 

 

No in ta Poclenich je odkupil Briksenski škof, ko je bil prizadet od klimatske katastrofe in je razporejen med 
posesti Mariji z Otoka, Blejskega otoka, kjer je bil že zdavnaj prej poganski tempelj s svetiščem in 
pripadajočimi objekti in zgradbami, menjala se je samo Cura, kaj pa vse to pa veste (žleb, Rohr ( tudi tisti na 
TV, ki še danes pošilja svoje slike in zvoke po celotnem svetu, …) 

Od -6 stol. Glauberg  :0:  Kurac     Kurc     (današnji Avstrijski politik), mi pa na lastnem kursu, kurcu, ..), ki 
ga usmerja     pazi = Pače = mir. Otrok tega stanja… Angela Merkel, Baba brez tiča, nas pa drži za našo 
mošnjo, v njej pa nobenih jajc, samo dolgovi, nimamo ne cajta, ne cekinov, za vse so nas Kujoni že oskubili. 
Nekoč smo imeli lastne     

Cuoune, Cuone     kovane   kovanje v   kovnica, kolnica,  »kuvane«, ki so kovali norijsko jeklo, imeli smo 
lastne »peneze«, kovance z našimi glavami, našimi ciframi, sedaj imamo pa tujega kujona, merkelna, barabe, 
ker naši volilci nimajo ne pameti, niti cajta, niti volje in so drogirani z »drugimi vasmi«, »guna vas«, guna vas 
je pa babja vas, polna lukenj in tam kjer je vse narobej, obrnjeno na glavo  Y, X, V  

Tuji kujon je pa detel, ki kavsa naše deblo, dela vanj luknje in to vse do takrat, ko se deblo posuši. Ta 
kujon je Martin (11.11), ki se prične na advent (čas močnih, hladnih, severnih vetrov) in traja do Valentina 
(Bavanta – Bauerja iz Kelmorajna), ki ima kluč od korenin. Martin torej korenine zapre (ko razdre peč). 
Ko pa sonce zopet zasveti izza Babe, se pa prične veselje in traja do takrat, ko se razpoči peč. 11.11. 
Takrat je pa prične čas, da se prižge luč, ogenj v kmečki peči, ki nato greje Deda tam zgoraj na Kozi, pa 
pripoveduje tisto o preteklih cajtih, ki jih ima nabrane na dil zadej za pečjo, v kateri so nanizani (zabiti v 
dilo, kso pa človeške buče tko trde). Tako nato pove celo zgodovino, vezano na trto kvintona, pa še kaj 
več, med tem ko ošlatuje žeble. 

Ta kujon je pa transparenten, on vse vidi, vse ve, vse sliši, vse zavoha, ima vse veze, štrike in dratove, vsa 
vlakna (tudi steklena in ogljikova), veže nas tako in davi za vrat, »Mi Trotelni" pa nič ne opazimo. On 
omam vse od 0…255, mi pa samo 00 in -, nikoli ne veš, kje si in pri čem si, s kom si pa kdo te…….. 

Ta ve tudi za kuvarje, kovarje, Kovor, ki sta na Savi in Bistrici pa ne samo za Kovane, Kovačevec. 

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Baba%20Skledarjevec%20-%20pogled%20k%20severu-b.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Baba%20s%20Spika-b.jpg
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Poclenich    P O CLEN I CH       

P = (ricanje, pisanje,     ),  

O = sveto središče = sin Svaroga = Svarožič    Θνιριν (Kvirin) - Quercus ♂, Kurc, Kristus, prvi sin boga stvarnika, 

₼ , zadolžen za kovanje 

CLEN =   = verovanje , pokrovitelstvo, varovanje Cura, Knez, patriarh, kurat = Klee – detelja - rastlina, detelj 
(tič) 

CH = ck = k = kurs, smer, od kod do kam, pogled, videti, (videno, transparentno), Ȝ  = razpotje  X, Y. 

 

No in ta Poclenich je odkupil Briksenski škof, ko je bil prizadet od klimatske katastrofe in je razporejen med 
posesti Mariji z Otoka, Blejskega otoka, kjer je bil že zdavnaj prej poganski tempelj s svetiščem in 
pripadajočimi objekti in zgradbami, menjala se je samo Cura, kaj pa vse to pa veste (žleb, Rohr ( tudi tisti na 
TV, ki še danes pošilja svoje slike in zvoke po celotnem svetu, …) 

Od -6 stol. Glauberg  :0:  Kurac     Kurc     (današnji Avstrijski politik), mi pa na lastnem kursu, kurcu, ..), ki 
ga usmerja     pazi = Pače = mir. Otrok tega stanja… Angela Merkel, Baba brez tiča, nas pa drži za našo 
mošnjo, v njej pa nobenih jajc, samo dolgovi, nimamo ne cajta, ne cekinov, za vse so nas Kujoni že oskubili. 
Nekoč smo imeli lastne     

Cuoune, Cuone     kovane   kovanje v   kovnica, kolnica,  »kuvane«, ki so kovali norijsko jeklo, imeli smo 
lastne »peneze«, kovance z našimi glavami, našimi ciframi, sedaj imamo pa tujega kujona, merkelna, barabe, 
ker naši volilci nimajo ne pameti, niti cajta, niti volje in so drogirani  z »drugimi vasmi«, »guna vas«, guna vas 
je pa babja vas, polna lukenj in tam kjer je vse narobej, obrnjeno na glavo  Y, X, V  

Tuji kujon je pa detel, ki kavsa naše deblo, dela vanj luknje in to vse do takrat, ko se deblo posuši. Ta 
kujon je Martin (11.11), ki prične advent  (čas močnih, hladnih, severnih vetrov) in traja do Valentina 
(Bavanta – Bauerja iz Kelmorajna), ki ima kluč od korenin.  Martin torej korenine zapre (ko razdre peč). 
Ko pa sonce zopet zasveti izza Babe, se pa prične veselje in traja do takrat, ko se razpoči peč. Takrat je pa 
čas, da se prižge luč, ogenj v kmečki peči, ki nato greje Deda tam zgoraj na Kozi, pa pripoveduje tisto o 
preteklih cajtih, ki jih ima nabrane na dil zadej za pečjo, v kateri so nanizani (zabiti v dilo, kso pa človeške 
buče tko trde). Tako nato pove celo zgodovino, vezano na trto kvintona, pa še kaj več, med tem ko ošlatuje 
žeble. 

Ta kujon je pa transparenten, on vse vidi, vse ve, vse sliši, vse zavoha, ima vse veze, štrike in dratove, vsa 
vlakna (tudi steklena in ogljikova), veže nas tako in davi za vrat, Mi Trotelni pa nič ne opazimo. On omam 
vse od 0…255, mi pa samo 00 in -, nikoli ne veš, kje si in pri čem si, s kom si pa kdo te…….. 

Ta ve tudi za kuvarje, kovarje, Kovor, ki sta na Savi in Bistrici pa ne samo za Kovane, Kovačevec. 

 

Pokluka 

 

Po kluč e a 

 

P = (ricanje, pisanje,     ),  

O = sveto središče = sin Svaroga = Svarožič    Θνιριν (Kvirin) - Quercus ♂, Kurc, Kristus, prvi sin boga stvarnika. 

CLUC – barantanje, varuje (čuva, pazi, pase, kosi, …) drugi sin boga (katerikoli je že bil) ♂,  Ψ (xxx zadolžen za 
barantanje 

 

Hermes        

O 

CH = ck = k = kurs, smer, od kod do kam, pogled, videti, (videno transparentno), Ȝ  = razpotje  X, Y. 

 

. 

Cura  = knez z ušesi = trdnjava   = Glauberg     :0:    Kurac     Kurc     (današnji Avstrijski politik) 

pazi =Pače = mir. Otrok tega stanja 
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http://sloveneti.tripod.com/veg/s/Ven/VeLang-atest-tabs_s.html 

 

Matschertal Südtirol 

 

Matschertal,                        Petschach  (vas),    Za Tessinom. Lago Magiore 

 

Konkordanca                 uskladitev   bilanca   tehtanje   dogovor 

 

Razvrstimo vse znaka od Imhotepa do današnjih števil z 00 = sicret = tajno skupaj 

takole: 

 

1. - Oven          ♈ 

2. - Bik             ♉ 
3. - Dvojčka    ♊ 

4.- Rak             ♋ 

5.- Lev             ♌ 

6. - Devica       ♍ 

7. - Tehtnica    ♎ 

8. - Škorpijon  ♏ 

9.- Strelec        ♐ 

10. - Kozorog  ♑ 

11. - Vodnar    ♒ 

12. - Ribi         ♓ 

 

---------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------- 

 

  

 

☻ ATENA 

☼ VENUS 

☽ MERKUR 

☽ DIANA 

☿ APOLO 

♀ CERES 

♁ VULKAN 

♂ MARS 

♃ JUPITER 

♄ VESTA 

♅ JUNO 

♆ NEPTUN 

♇  

 

1. - 21.01-18.02 
2. - 19.02-20.03 
3. - 21.03-91.04 
4.- 20.04-15.05 

5.- 21.05-20.06 

6. - 21.06-22.07 

7. - 23.07-22.08 

8. - 23.08-22.09 

9. - 23.09-23.10 

10. - 23.10-21.11 

11. -      ♐ 

12. - 22.12-20.01 

A  Aquila = Aquila, Sokol Adler Bog, Boh, Babo    
orel, skobec  
B    Baba   dama 
C            (Celt) šotor 
D   dvojčka = stegnjeni roki = roka 
E           (Est = vzhod, zajec, poslušanje) = uho??  
F  rogat polž = videnje in poslušanje 
G  stojišče, Videc Razgled in poslušanje 
H  zaključevanje, kluči, Kluče 
I  pisanje, zapisi, notarji, pero, piščal  Risi (zeleno) 
J  kača (pot, (katerman, potnik 
K  korito, korba, košara, škaf, čeber(za zelje)     
kovač   (voda) (zeleno) 
L  Lev  Leonhart, Lenart 
M  sova ????? nočna ptica, noč 

N  valovanje 

 

O  Laso, vrv z omčo 
P  stol, stolček, klop,  (zeleno)  
Q  stol, stolček (sivo) 
R  usta, ustje 
S  prepognjena obleka 
T  hlebec, štruca, čok, hrib 
W/O  izvor, muka, piščanec 
Y  branje, dvoje peres, razcep poti, cepljena pot, 
žvižgati na dva prsta, … (zeleno) 
S/Z  vhod, vrata, čep, zapah; sornik; puščica, strela; 

beg; snop, sveženj; bala tkanine; vijak z  matico 
( mogoče tudi čep z luknjo??) (lesen?) 

Sh    mlaka,  ribnik, tolmun, bajer (Weicher) razcep   
(modro) 
Kh   neznano, »ne vemo« (zeleno) 
Ah   iztegnjena desna roka 

 

Atena 

Afrodite 

Hermes 

Artemis 

Apolo 

Demeter 

Hefajst 

Ares 

Zevs 

Hestia 

Hera 

Posejdon 

http://sloveneti.tripod.com/veg/s/Ven/VeLang-atest-tabs_s.html
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A  Aquila, Sokol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------- 

 

 

Vse osnove temelje na                  0,1,+,–, nato pa emergenci in konkordanci, vse tiči na 0♁♀♂
. 

 

--------------------------------- 

 

Oven = modrost = pamet = papež = papler = varuh = ….    ◊◊   X - 
v
 + ovce  = Valentin ima kluč od korenin, 

korenine so pa  + λ (lam b da – ovce, ki jih pasejo paplerji …  ̂ .patriarhi ^ papeži 

Bik = Boh + roge = BABA =     Mač = moč      Hrvat, ki se valja v blatu ◊   = junc    adjunc  od junca,  moč so 
pa roge  ( roje )  adjunkt = pomočnik v uradu, ki ga vodi »vol« = asistent profesorja   (junca), ki je podrejen 
dekanu X, desetarju, ki ima zgoraj še di-rektorja , urejevalca.      Univerza    svobodna in brez kovancev, te pa 
tisti, ki je mož na denarju.= knez,  Књяс.     t.j. »sjanjc« = se-janec – sin od ovna ali sijajen odkovek. 

Ves je Geist, Gast, Gas (Duh, Gost, plin) in od zgoraj in od spodaj, vse se začne s točko, nato okolje, vse pride 
od zgoraj in izpuhti navzgor. 

  

    ̂ 
<ʘ> 
   v 

A  Aquila = Aquila, Sokol Adler Bog, 

Boh, Babo    orel, skobec  

B    Baba   dama 
C            (Celt) šotor 
D   dvojčka = stegnjeni roki = roka 
E           (Est = vzhod, zajec, poslušanje) = 
uho??  
F  rogat polž = videnje in poslušanje 
G  stojišče, Videc Razgled in poslušanje 
H  zaključevanje, kluči, Kluče 
I  pisanje, zapisi, notarji, pero, piščal …. 
Risi  (zeleno) 
J  kača (pot, (katerman, potnik 
K  korito, korba, košara, škaf, čeber(za 
zelje)     kovač   (voda) (zeleno) 
L  Lev  Leonhart, Lenart 
M  sova ????? nočna ptica, noč 

N  valovanje 

 

A   ATA, Aquila, Sokol,   
E   Est, zajec, sluh 
I,J   C            (Celt) šotor 
O   Otok 
U…Uho 
V   Vas 
D   Ded      50 
T,T'        
K   KoritoO   Otok 
L   LevU…Uho 
V   Vas    
M               100 
N     

 

 

P   Pot 
Š,C'   
R    
S,Z,Ž    
B,V    Woda 
G,H    Globina, višina 
C     
T    
T,D     
H 
B,V 
Č      
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--------------------------------- 

Quercus = Kurc = prečni (veter)    

Maček    Mače   - mokrišče         

 

Poseidon      zmaj      Lintvern    ♆ ? spodaj 
 

Anderle = AND er-le = W er le = X er le = »ovčji pastir prvi ob vodi« 

Papler = AQUILA= Jastreb, Sokol= W er le = X er le = »ovčji pastir prvi ob vodi« = I = X = Andrej 

Andrejovc je »sin Anderla« = IX (9). 

PAVEL = goveji pastir = Mu le j =                       M ♉.eterreja 

AND = ЯРС = JAREC – (Jarez, Jaretz) 
ČRKE (so jarci)= SIMBOLI. = ZNAKI = RISI = PISAVE ≈ GLAS0VI   ROG (Rožič) 
M (mile), mlin, malen) = 1000;   ob wodi 

hekto = 100 
 
KRES  CRES  Ogenj, ¤ , IGNIS,     GORENJE  H (hecto), hec = valjanje po travi pod kresom 

  

Torej canal in pot od 1000 do 100, nato BABA in BABO, nato Obzorje, modrost, zvezde 

canal in pot = stagne     stog ne,  komuravšce = co mu ra avsh ce = Ξ 

 

Ξ   XI ksi  = Σ= skupaj = unija = co mu n v ◊  Ograda (v katerem ima Mulej svojo hišo = celt = ∧ št.II.), 
kjer je on goveji pastir Mu, tako mukajo krave. 

Od  M 1000 do H 100 je na Brdu   od korita (CO RITA) do CRESA (CORESA) prostora za V celtov 

CERES  = CE+RES = rimska boginja rodovitnosti;  plovilo/a Kraljeve vojne mornarice  (Mamula = 
Vlašič   … crnogorac    vladika    Hrvat    četnik = čednik) 

Od Kresa do Razdrte peči , ko zajoka mladi jastreb = 9 mesecev ki hi obvladuje kozel = kosel, kosec, ki 
kosi s koso travo z desne proti levi.  

 

𓃞𓃲𓅁 = merkač kozel jastreb = ♈…do ♑ ko zajoka mladi 𓅁  ali se izvali  piščanec … je 9 ali 5 
mesecev.  To je čas ko pastir maha s svojo palico in tolče Krželne, ali tolče  na Brdu v Piranu, v Kremu 
v Bohinju, na Brdu v Kranjici, pa na Vidiku na Gorici pri Zagoricah in na Kopanu na K'plenko. Tolče s 
svojo palico po »račjem jajcu« medtem ko so se fantje s puncami  (punc, klinc je balot, ki se vali po travi, 
dokler ne najde svoje luknje). 

ß¤×žž¤××¸̈ ≈ 

     SICN 
 
Pi zda kje vin to 
   ❖◼ ⧫ 

 

Banbolo  od Pirana do Kranjce, tolčenje klincev – balot?. Karnice 

Balot je jajce, oz. še ne izvaljeno račje jajce.  

 

 

  Bartholomew (Doslovče) kmet Rožič  Doselce    kmet Foj Dolar(tisti, ki je pasel ovce v Dolu)  
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Kdaj so Rožiči postavili hišo za 90o in gledali proti svojemu gospodu (bogu) Sv. Petru ali k Mariji z otoka? 

Hiše so prej obrnjen proti vzhajajočemu soncu ¤ v smeri Božiča na 24.12. 

 

Medo = Mežek = Možek = obpotni kamen na prehodu, sedlu, prevalu  MED : MET, metanje, hrvanje, Hrvat, 
Πbojevanje, Herrmanni . Možek je Kurc =  ♂, varuh, Π , želod (Angela Merkel). 
 
Stagne  :  Stog ne = Stog ne = ⧫ ◼    =   Πνε =   20/7 . =  ЖHЗ  ? 
 
Liznek   Slinar = ⚫◼ ➔⚫ ◼ 

Primašč Brs Oblak     Π▼☁     

Zevnik    ☁   Oblak     ▼  Jamar (rudar koplje s kopco)     Πε   Korito = Žleb   

Co rit      Bel(e)ž =……. Bistrica 
 
 
171102 

Vsi Sveti so mimo. Moja družina (DED + BABA + MARC + MARTIN) se je včeraj razdelila: 

DED je ostal sam v Radovljici, BABA je pa odšla v močvirje, kjer se je cela njena družina zbrala ob grobovih in 
se sama zvečer vrnila. 

MARC = Tomaž -sedaj na vrhu Golovcu ▲☁ (golem hribu, »Golo Brdo«, Bled ♢♦ je prodan in zapuščen; 

MARTIN = Blaž – pa kraljuje v močvirju ▼☁ »Marostu«, Kranj ♢, je pa živ in uspešno uspeva. 

Oba sinova v podjetja, s svojimi problemi, svojimi riziki, svojimi zmogljivostmi, ….vse neskončno, 
brez konca, vse kar zahteva cajt. Oba sinova pa nimata cajta, ker njih glava (caput = glava, ogrinjalo, 
zaščita) polna lukenj ker je noter samo kapital (denar), pa ne življenje, problemi, rešitve. 

 

Mi pa »šlincajmo« (rezbarimo, režimo, rišemo, ricami, rekamo, praskamo,……  ) naprej in igrajmo 
naše karte  ♦♢,♥♡,♣♧,♠♤, 

 

 

Stagne  :  Stog ne = Stog ne = ⧫ ◼    =   Πνε =   20/7 . =  ЖHЗ  ? 
Stagne = kamenita pot, Stog je lesena zgradba za zlaganje sena. Samo najstarejši pojem je pa bila kopica žita, 
ki ima zloženo žito v vrste 5 + 4 + 1 (na vrhu), desetega – na vrhu) je pa dobil pastir, ki je ta čas pazil (pasel) 
živino, pozneje pa je to desetina za duhovnika (Geista, gosta,    v dobro ime, zajem, sejem,    desetega brat,     
tistega, ki je postal druid in vse to varoval), desetina. 

 

 

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2006-1/uvod.htm. 

louzerai, Libera – osebno starolatinsko ime Proserpine – boginje plodnosti, vinogradništva in vina, po eni 
različici je njen brat ali mož Liber, po drugi pa je mož Pluton – Liber je starolatinski bog vinogradništva in 
vina, kasneje identificiran z Bakhom. Perzefona ustreza grški Perzefoni tudi Kora imenovani, ki pa je bila 
kot Hadova žena kraljica podzemlja, hči Zevsa in Demetre, kjer prebije tretjino leta, je mračna in strašna 
boginja; dve tretjini leta (od pomladi do jeseni) pa preživi na zemlji kot Kora, dobrotno božanstvo pomladne 
rasti. Praznovanja v čast Bakhu (Liberu) so se imenovala liberalia! 

Kora je Cura -  knez,z ušesi in jajci, MEDO, (Warrior, je vojščak, svoboden, Liber, Lieber), pokopan v 
Glaubergu, -5. stol., pokopan skupaj s amforami vina. 

 

Stagne so najprej pot v vinograde, ki imajo s kamni ograjena polja ♢, šele potem pridejo goveda ♉.med 
njimi pa »zajčje poti« in »medvedova ušesa«, Dolga Brda, (Sv. Peter, Jamnik, ….), vse tja do 13. stol., ko se 
začnejo pojavljati večje potrebe po govedu.           V Bodeščah pa Boris Liber - »mein Lieber, lieber nicht) –   

http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2006-1/uvod.htm
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ko je igral boga ljubezni Kupidon-a. (Bo-ris, pa še ni pravi ris, ker ima še mlečne - mehke šape in kremplje). 
Je pa sin kose, kosi travo, jo suši, pomaga mu pa Jarc, oba sta kosca, ki tiščita k kozam na sosednjem rotu. 

 

http://www.korenine.si/zborniki/zbornik06/smole_napisi06.pdf 

 

atestinske črke [9] str. 189, [13] str 181- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171103 

 

Pi zda kje vin to = Pij sedaj, ko je vino tukaj! : Izrabi priložnost ko premagaš sovražnika  
 

Zemlja (Woda) Močnik – Videc   studenec > Žleb > Korito (Woda) = <>†^ⅴ) ∧ Kres (Ogenj) Sonce 
Nebo  Zvezde >     

 

Studenec Močnik(v) - sonce ( )̂ Videc             > [studenec > Žleb > Korito] – Kol (soha, †) 
Bajta Celt Hiša – Cres (Kres) ogenj 

♢ Polja, potem pa Kopane + Cres + 69 []           

( <>†^ⅴ ) 

 

Prej pa Ovce + Pastirji             + + Volkovi + planine  planjave 

 

 

Pastir in palica ｢ do brade = Varuh in zareze  

 

Kopane ▼ + trta T = palica ｢ 
Tesanje         tesla ▼   (sekira) 
 

Videc > Danej > Andrejovc     > Korito > † Močnik ♦ (kmet) 
 
Anderle pri koriti in na Kresu : Baloh ob Wodi, nato Nohbar, nato Kugu ob kresu, potem priložnost in denar 
= jajca, ali mošnja ali bajer (zaloge) pa Novin, Gros, oba ob Močniku (istem koritu).  

    ̂ 
<ʘ> 
   v 

    ̂ 
<ʘ> 
   v 

http://www.korenine.si/zborniki/zbornik06/smole_napisi06.pdf


44 

 

Danej  (<Andrejc = <Anderle) prejšnji V (B)idec > Andrejovc  vsi na isti poti do [studenec > Žleb > Korito], 
šele potem do [† Močnik ♦ (kmet)] (kdo, kdaj in zakaj je postavil † ?). 

Vsi so srečkoti, Froelichi, da jim je uspelo premagati sovražnika, pri tem je pa ob strani stal Pongrac s svojo 
palmo, svojim Blaževim žegnom pa ne samo v zadnjih vaseh, povsod so pa tudi Mikvauži, izprijenci.  

Energija = Anergija + entropija, Boh je sreča, lucifer (hudič) je nesreča, zloba,- zijala in kričači = nepotrebna 
a vedno prisotna entropija, zloba.  

[Zgoščanje, koncentracija, emerzija (izranjenje), vžig, ogenj, valovanje, plapolanje, žarjenje, pepel]. 

Friedrich     dvor    Zagorica   Auritzhof   turn       Vidik - 

 

Od Betina (most ◬495,4) do dvora (turn - 500 nekdanji Friederich = Srečko, 11. stol.), in do Vidika ◬512,2 
(danes je tam vila Triglav)), zraven je pa ledina Spodnje Selišče, na kateri so imeli l. 1940. Sokoli svoj Zlet, 
telovadbo in veselico.  (pa ne vzlet)  

Torej obdobje od A = Aquila = sokoli = Jastreb (2016) … slika  

 

 

Α Δ Ω Αlpha delta omega      

Aquila -Jastreb          Francel      ⁎ 1923 xx xx  -  † 2016.11.20x      teden po sv.Martinu – Ωuartin 

 

 

171104 

 

Gradišče 

Halštat 

Quirc                                       Hrib ▲ 

                           Quirin           Luknja ▼ 

 

LATEN - Grki 

Pozejdon         Vulkan        Luknja ▼ 

                                               Hrib ▲ 

 

LATEN - Kelti  

Pozejdon         Vulkan        Luknja ▼ 

Luc                                      Hrib ▲ 

 

RIM - Latini 

Pozejdon         Vulkan        Luknja ▼ 

                         Mars          Hrib ▲ 

 

Slovani 

Svarog    gora 

Baba  

Svarožič                              Hrib ▲ 

                            O             Luknja ▼ 

 

Pozejdon         Vulkan        Luknja ▼ 

                                               Hrib ▲ 

 

Pozejdon         Vulkan        Luknja ▼ 

                                               Hrib ▲ 

Otok – Gradiška  Straža 

Halštat 

 

Pozejdon         Vulkan        Luknja ▼ 

                                               Hrib ▲ 

 

LATEN - Grki 

Pozejdon         Vulkan        Luknja ▼ 

Apolo                                  Hrib ▲ 

 

LATEN - Kelti  

Pozejdon         Vulkan        Luknja ▼ 

                                               Hrib ▲ 

 

RIM - Latini 

Pozejdon         Vulkan        Luknja ▼ 

                                               Hrib ▲ 

 

Slovani 

                           Dažbog       Luknja ▼ 

                                               Hrib ▲ 

 

Pozejdon         Vulkan        Luknja ▼ 

                                               Hrib ▲ 
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Danes 

                            O             Luknja ▼ 

                            Gradišče  Hrib ▲ 

 

 

Studenec Močnik(v) - sonce ( )̂ Videc              

 

 Blisk       Bog       Gora         Pobočje        Videc        Hrib        Peč - Luknja        Vas         Podnožje        Klet    

 

               Belin      Stol          Finžg. Rob      Baba        Vrh                        

 

Strele      Vid        Stol                                                  Baba                  Sva-rožič     Stela 2glava             ?         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarogova sinova: Svarožiča, ki je prevzel funkcijo boga ognja in Dažboga, 

Belina, pozneje zgrajeno svetišče, posvečeno svetemu Bellinu (glej ilirske in rimske napise). 

Gromovnik             Vidi in grmi – ropota  (zvok       rog + ogenj, svetloba.   Ni voha, lizanja, ćutenja?



46 

 

171105 

Včeraj nobenega pravega rezultatat, Boh ni imel vesela, Pangerc pa ne uspeha pri svojih gradnjah, 

Palma so ble prazne, na K'plenk' pa nobenih spoznanj. 

Ob »lipi« nič novega, po koseško  od desne proti levi, prvi na čelu, zadnji na riti. 

 

 

 

 

 

 

Baba Skledarjevec - pogled k severu-b.jpg 

◬ ◬◬◬◬◬◬◬ 

Boh   Baba  Quart   Quartin 

                    Quart = četrtina, rot, rovt, parcela  

                    Quaerc = kvarc = rudnina, Quartz, kristal, SiO2     kremen,peščenec  

                     Kurc bog, sin Belina = Luz  

               Mart    Martin 

      ☀☀ 
Skledarjevec 1151,2    Blesk, Videc,  
BABA   1075,8 

Kopane  660,0 

 

Rožičevo korito     632,1    625 

Primaščevo korito 632,0    629 

Rožič                          629   ✤ ♥ sluh/rog        1/1  G  Pajšba                

Primašč    I  627,5     625   ♣    vid/čut         1/1  G  Kašča                   

Brs           II                613   ♥    okus/lizanje   2/3  H                     

Oblak      III              609   ♦ ♦   vonj/nos     1/3  H  Pajšba  Zeliščar - Mrkač na riti mora pa vse 
požret ret karb zavoha 

 

Oblak mora vse požreti, ki drugi zaserjejo, je osel, ki mora rigati cekine in srati in scati za vse druge. 
Božič, Rožič pa razlaga drugim tisto, kar zgornji trobijo in ima korito (je kovač, je    gruntar, legat, 
gostilničar, zbira dajatve, ima junčevc, je (Avsenek) na Zadnjem brdu = vetrnem. Ima svoj blisk in 
grom, (možnarje = mošnje = jajca = svojo palico s katero tolče po pirhih (račjih jajcih, ima svoj kres 
pa ogenj, itd., itd., ….  

 

Na K'plenk' je sprva okrogla bajta – stan, tak kot so še danes na Veliki planini nad Kamnikom. Slika  
DEZELA JSD-SLIKE\Odprto ognjisce-Cevc .jpg, sprva brez kamna ,  s podloženimi kamni, na njih 
temelji tra, na njem pa 2 kola s poporo Π. Na njem pa špere  /orlova peresa/ 5 na vzhodu, 5 na 
zahodu in na vsaki strani po 5 = 12 šper (Venti = vetrovi, vetrovi so pa razporejeni po ☼ na kvarte 
/Quart/ na četrtine in osmine - 1/4 in 1/8▢. /Primerjaj sliko DEZELA JSD-SLIKE\Cop-bivalisce 
Zalisec.jpg, Čopovo zavetišče na  

planini pod Liscem.  

K'plenk ima Rožiča, nimam pa Rogača iz Unije [  ] [   Rogač, Junc, ] 

                            O          Luknja ▼ 

                            Gradišče  Hrib ▲ 

I ––––– –IV 

| 

II 

| 

III 

I ––––– –IV 

| 

II 

| 

III 

I ––––– –Quart 

| 

II 

| 

III 

I – –––– –Božič| ✤ 

| 

II  

| 

III ☁ Oblak 

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180829%20A/DEZELA%20JSD-SLIKE/Baba%20Skledarjevec%20-%20pogled%20k%20severu-b.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180829%20A/DEZELA%20JSD-SLIKE/Baba%20Skledarjevec%20-%20pogled%20k%20severu-b.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Odprto%20ognjisce-Cevc%20.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Cop-bivalisce%20Zalisec.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Cop-bivalisce%20Zalisec.jpg
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Luknja je pozabljena, Ris je pozabljen, (pot od Gradišča do V na vrhu peč). Obstaja samo Rožič, 
sin Rogača, ki je bil na prevalu med Gradiščem in Babo, je Burja (veter iz kvarta O-N) preseljen s 
izpod Babe na Kraj (je torej Krajišnik)        in ima Ogenj in Grom (kres in možnarje) je to »sin« 
Pangerca s Sela, (Pangerc = Podgorc izpod Gore (Gora je pa poznejši Sv. Peter) = Sv. Pancratius 
s palmo, ni pa Sv(ča) = ogenj ☼ in ni sv. Martin izpod luknje pod Gradiščem ◬570,0), ki je na Babi 
(Blejksa = Belska Baba (ki ima svoj Grad na◬◬598,8). 

Ko pride Blisk + Grom na Peč so to grški časi, pred l. -181, ko so prišli rimljani v Oglej, Ti so imeli 
Marca in Martina., tisti, ki so se pa na K'plenk' valali po travi, tolkli s palico po račjem jajcu in kurili 
Cres na Copano (imeli pa kopco na tri stranice ▼  ki je imela svoj ročaj ｢na katerega se je pastir še 
lahko opiral in vanj zarezoval svoje znake Simbole, črke, številke, pa tudi podobice, ki jih je 
uporabljal Imhotep v daljnem Egiptu, tam kjer je klesal svoje hieroglife. VENETI IN Etruščani so pa 
prinesli svojo pisavo, v tej je bil pa tudi znak  lira. Vulkan, luknja, hrib, plata,-- V, Luknja = Wukna (v 
njej pa voda = Q = Quelle = izvor vode iz peči = B,V), Hrib (zgornja polovica kroga = Sonce = O + 
žarki =                 Belin, ,  je Bel   L. je  Zemlja  O  razpolovljena na dve polovici ali vodoravno ali 
vertikalno: 

      ali O raz-pol-ov-ljena na | je Ф  - _ _---Ф  fi  = phi   ali Θfi   ali Θ Theta  

   Zgornja polovica krogle je ΘT , spodnja polovica ΘL  (obrnjena pastirska palica J) 

 

Obstaja pa tudi zgornja polovica krogle pokrita s ploščo, to je tista polovica, ki ima krtino, v njej luknjo 
J v njej pa žara, te pa najdemo na žalah. To je luknja v stari Grčiji v kateri rkuje Vulkan svoje strele 
za »govorce«, ki grmijo navzdol z Gora. Te gore imajo svoje peči-ne, v pečeh luk-ne,  

U tor = Žleb po katerem teče voda Woda (od zgoraj navzdol) -  tor so pa vrata skozi katere lahko 
potegnejo junca za rogove.  

 

Znakov za venetske in  »tesalske« črke, ki so enake venetskim in  Umbrija ESALSKE (TESE 

 »tȇsla« je kôpca za tȇsanje hlodov, kopca je za odrezavanje , zarezavanje prsti, grude;za tesanje 
korit, sodov, votlih predmetov je potrebno uporabljati teslo, za zunanje tesanje, odrezavanje, 
odkopavanje pa kôpco. 

 

Žaro je lahko dobil vsakdo, ki so ga sežgali in njegov pepel odnesli na Žale,  izkopali so luknjo in 
nanjo dodali pridatke, postavili postavili gor ploščo = plato, plano, ravno, in vanjo vrezani –>, da mu 
je omogočen pogled tja od koder je odšel in od koder se bo zjutraj s soncem spet vrnil. Kam je bila 
pa ta puščica pa uganite sami. Pozneje so »puščice« zamenjale »truge«, z desk narejeni zbiti 
(zabitimi) zaboji, nanje pa postavili † , ki je pozneje zgnil (danes pa zginil). 

»Rogači», ovčji pastirji,  , od petra do pavla so pa imeli pravico, da jih odnesejo do Sv(eča) AN-
drej, na drugo stran Soče (Za Tolminom (tolmunom)), kjer so jih potem sežgali, jih vtakniki v žare, 
te vtaknili pod »Plate«, v Grčiji so pa njih častili kot »Platone«, filizofe, učitelje, zdravnike, umeže, .. 

Mi smo pa imali na Beldu (gradiško) Stražo, s njej Peč, v Peči Luknjo imenovana »Srepna«, nad 
Srepno »platô« = ravnino, na njej »amfiteater« na njem »svetišče«, na katerem je driud (veliki 
svečnik) opravljal svoje obrede in se ukvarjal z ognjem (bil je torej »far«, ko je pa umrl so ga pa 
spravili k Sv(eči) Andreja, da se nebi več obračal pod plato, sa ga pa posebej močno obtežili in 
mu naredili gomilo. Samo najbolj zaslužne je pa doletila gomila pri Sv. Ivanu v Timavu, 
od koder so jih vodili krmarji  po morju in odpluli v Setemare, kjer se nahaja Selišče 
Adria. 

 

 

Na Nasprotni strani Babe je pa Gora, tudi baba, ki ima dva sinova, zadaj pa Belina s svojim Stolom, spodaj 
pod Gore je pa Selo (danes imenovano žirovniško). 
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Luknja je pozabljena, Ris je pozabljen, (pot od Gradišča do V na vrhu peč). Obstaja samo Rožič, 
sin Rogača, ki je bil na prevalu med Gradiščem in Babo, je Burja (veter iz kvarta O-N) preseljen s 
izpod Babe na Kraj (je torej Krajišnik)        in ima Ogenj in Grom (kres in možnarje) je to »sin« 
Pangerca s Sela, (Pangerc = Podgorc izpod Gore (Gora je pa poznejši Sv. Peter) = Sv. Pancratius 
s palmo, ni pa Sv(ča) = ogenj ☼ in ni sv. Martin izpod luknje pod Gradiščem ◬570,0), ki je na Babi 
(Blejksa = Belska Baba (ki ima svoj Grad na ◬598,8).   – smo zapisali zgoraj. 

Ta naša »Gora« se pa skriva za Sv. Petrom (ki ima ob sebi še bolj skritega Pavla) oba dva pastirja 
s ｢. Gora ima dva vrhova Λ – Vrh Peči in Mali Vrh, vmes pa ima Vrh Smokuča, sedlo  koder še 
danes vodijo jarce (ovce z jarci – zaradih ovčji pastir svoj J = ｢) na Smokuško planino. Ta Gora tudi 
Babo zadaj za Završnico od »Sel« ob ravnini in Izpod Gore, kjer so nasljeni »Podgorci«, ki so imeli 
včasih za Vahto = čuvarja Sv. Martina, prej je bilo naselje Brezje in Ravnica (vse tri Ravnice, so se 
zgibile pod Rebrijo, Moščanske Π , Smokuške – pod plazom, in Ravnice (pod Sv. Petrom). Ostale 
samo še iz brega izdolbene stopnice.   

Gora ima še danes svojo Zečjo Raven od Lese ◬848,7na zahodu in do kapelice Marija ◬839,5, ki 
ima pod nožjem »luknjo« rov (sluhoved Medota z zajčjimi ušesi ), Ki ima svoj studenec Močnik ,x.  
Gorjak ima št. 1, je I . je             ima dvorišče z vrati        ne pa Pangerc, nima palme, je pa pred M 
= 1000 leti je libero in ima svojega DEDA (lovca) in ATA (kosec) na Zečji ravni, na kraju, kjer je bila 
samo ena koča (Bli so sam u en sam koč) na Creini, Karnski, v koči so pa imel Friedericha, Froelicha 
in Gotteschalc (Gotte-schal-c sin od božjega glasu)  (glas je pa bil pod kozo na koncu Zečje ravni), 
pod katero je tedaj rasla trta, tam so bili vinogradi, ki jih je pasel Polž (brez hišice), Bil je I (veter z 
vzhoda = I kvarta) (danes je pa to Gorjak,  Močnik Marko Poljče 29), od (podložnika) Pužmana 
vodja srene = Župana, Zupan Anton Poljče 1, ki je moral dajati vole za oranje njici na Sv, Petru. 

Od 2000 leti se ni veliko spremenilo, Marc-ko je še na Močniku (studencu), veter še vedno piha s I. 
kradranta in je Burja na kvadrant III, jarci se še pasejo na Zečji ravni, za Cres in Grmado še vedno 
skrbi Gorjak (samo kuriti ne sme več, zato pa tam kosi) in danes kuri kavo Milka Gorjakova (pa ni 
plava kot tista švicarska čokolada). Sedaj zvoni Milka, poslušajo pa podgorske vasi, do kamor sega 
glas Sv. Petra, starega sedaj 500 D let. T je še vedno Tempus, t je še vedno pastirska palica, Jarc 
je pa takratni Jartz – še vedno s pastirsko palico, hodi pred zbranimi jarci in ima palico in vodi vse 
skupaj skozi Pekel. 

Ko ima K'plenk svojega Sva-rožiča in nima Svaroga (l. 600)  je  vojna 

Ko ima Krnica svojega Krala                                        (l. 800)  je vojna 

Ko ima Krnica svojega »mirovnika« Friede-richa       (l. 1000)  je mir in tudi palma = toplo 

Martine (Bohinj, Bled, Moste) postavijo na reke Π, na sedla pa  in to po vojni in so brodišča in ne 
mostovi, vojska (Heer) jih torej ne zgradi. . 

 

http://www.rad.sik.si/wp-content/uploads/2012/08/dok_jarc_tine25.pdf 

 

O > Ф > ⏀ = ◐ + ◑  prva delitev je vertikalna in izveden na ravnini, ker porabi manj entropije kot pa delitev 
㊀ = Ɵ = ◓ + ◒ ◐◑  in ima prednost, torej ima razvrstitev (naselja, Sela) prenost pred Brdom. Ravno tako 
ima prednost razvrstitov Korito zgoraj od korita spodaj (ker voda teče sama navzdol). Torej ima Kal, Bajer, 
… prednost pred Mlako, Iztok, … Tisti, ki je višje je »povišan« in je več vreden.  

Primus I je najvišji in ima ogenj, plamen, vžiganje peči, tisti, ki je pa najnižje na vasi je »najmanjši«. 

Rudo je najprej dobiti in obdelati, šele  

Tisti, ki je najmnaši je  1/3, potem je  2/3 in nato O (oče, Otzi, Ozi,  ), Far je pred vodo, Bog je višji od 
Luciferja,     , vse ostaja od zgoraj navzdol tako denar kot sranje, blato, drek. Tisti, ki je spodaj mora pa to nositi 
in prenašati (če hoče ali pa noče), potem pa pride »revolucija = prevrat, preobrat« je pa vse narobej. 

Takrat priplavajo osli, ki so najbolj pomembni, a tudi najbolj nesposobni, zabiti, a tudi najbolj nabriti. 
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Naš K'plensk Oblak ima svoje Korito zgoraj, Bodeški Oblak ima pa korito spodaj, pa sta oba »oglarja«. 
K'plensk Brs je zadnji in najvišji na svoji planini ki ima Vedrnik, Planina je bila najprej rudišče, kjer so pele 
kopce ▼, šele potem so oa jarciporavnali grbine, hribine in začeli so lahko začeli kositi – danes lahko s 
kosilnicami. Oblak jima Marelo ☁☂, Brs pa ☀. A ta oba imela samo zemljišče 8 ha = ½  »Karlovega grunta« 
- 8 ha, dočim je imel Primašč  1/1 grunta - dvor (in planino takoj za sedlom ). 

Taka situacija na zelo staro ureditev na čase pred rimskimi časi, takrat, ko so morali pobje na Kopanu ▼ kuriti 
kres ☼ in pa s palicami zbijati račja jacajrisiti, še preje ko se je prikazal Princ ☼ (iz Kelkorajna) l. 1314 – 1320; 
še preje kot je ~l. 600 patriarh Pavlin I začel novotarije v krščanstvo.  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KR-W-
TQSWP0J:dijaski.net/get/zgo_ref_oglejski_patriarhi_01.pdf+&cd=3&hl=sl&ct=clnk&gl=si 

 

To kaže na vpliv oddaljenosti od središč odločanja, da se je naš Raj zelo počasi spreminjal in zaostajal za 
okoliških krajih. Nič čudno, če imeli v naših še »dolge hiše« z ilovico zamazanimi stenami in v njih ognjišča, 
ob katerih je vladal še ATA, OZI, ki je moral še ubogati DEDA in BABO, imel ob sebi brata s svojo družino, 
da je bila hiša blizu korita, na rebri pa Bajte na vino-gradih, in Trne za jarce in koze ter govedi, kjer so »vladali« 
pastirji s svojimi palicami, v Dolu pa Kuhinja ter Kovarje, kjer so »kovači« kovali volkove. 

Na K'plenk' je pa bila nekoliko modernejša ureditev s štirimi hubami s skupaj 20 do 30 ljudmi, z dvema 
dvoroma in dvema hubama = Gutama, Kočama. Imeli so že hiše z ostrešji na kap. 

 (DEZELA JSD-SLIKE\Keltenhaus d.jpg). 
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Ponoči se mi je pa posvetilo, zato je pa potrebno najprej zaspati, nato sanjati, šele potem se ti lahko tudi posveti! 

 

Ko je človek še živel v luknji, jami (Hölle je tudi pekel), pa naj bi bil to neandertalec ali »moderni človek«, je 
imel svoj red, navade, sposobnosti. Baba je morala skrbeti za »večni ogenj«, ki ni smel nikoli ugasniti. BABA 
je morala ogenj obložiti s kamni in poskrbeti za pečenko, BABO, ki je moral pa vse to varovati in oskrbovati, 
je pa sedel v luknji (v vratih) te jame, ki se je nahajala v Peči, v kateri je imela na koncu te jame tudi studenec 
(Močnik). BABA, ki je čepela za ognjem in prek ognja gledala proti izhodu = vhodu iz Luknje v Peči, je pa 
videla svojega BABO-ta vsega obsijanega z svetlobo (Žarki = nazobčan izhod iz luknje) in zanjo je to bil 
Bellin = vse = Bell  (Vel = veliki, Hell = svetloba, halo = klic, Hall = dvorana, Bell = zvonec, izhod iz luknje, 
pečenka, palica na kateri je nataknjena pečenka, …. Na koncu se je privoščila pa še poželenje, seks, ki je 
pripeljal do OTROK (od-rok _= Roka po 9 mesecev, potem ko sta to po čela). Potem je pa Babo, ki je postal 
ATA potegnil iz ognja, plamena, Cresa potegnil (žarečo) kost in jo s palico vrgel skozi (nazobčan) izhod iz 
Peči dol v Dol-ino. 

Potem so pa prišli tisti, ki so postavili kamne v krog pa na to zgradbo postavili svojih 12 kolov na  

DEZELA JSD-SLIKE\Odprto ognjisce-Cevc .jpg , ki je imela svoj Π in obrnili le-tega v vzhajajoče sonce. 
Tedaj je nastal center tega življenja, tisti ki je sedel na štoru (Andrejev križ) in gledal v tistega, ki mu je sledil 
– njegov sin, ožarjen od sijaja iz odprtine te zgradbe, gledal v jutranje sonce v nasproti stoječi kol zabit v tla, 
mimo njega pa v vrata – leso v obzidju. Njegova žena je bila na njegovi desni strani in na klopi, ostali so pa 
razvrstili ob ognjišču in sedeli ob obeh klopeh ob ognjišču, sinovi na levi klopi, hčerke na desni strani ob mami. 
Žena je ATU ponujala pijačo (med – fermentirana, sladka in opojna reč), drugim je pa natočila vrč vode iz 
katerega so lahko zajemali vodo v svoje čaše. Žena je spekla pečenko, jo razrezala na primerne kose, vsi so pa 
molčali in gledali boga ATA, kaj jim bo rekel. V ogradu, pokritem s 12 koli (vsak kol za en mesec) so imeli 
svojo drobnico, ta je bila tako zaščitena pred zvermi (Volkovi, Medvedi, Risi).  

Potem so pa prišli tisti s svojega Glaubberga – Gore verovanja _5. stol. tisti, ki so postavili svojo »dolgo hišo«, 
jo osmerili v vzhajajoče sonce, zabili kole v »kvart«, vmes postavi med kotne kole še druge kole, postavili v 
vzhajaoče sonce dva  vodoravna tramova (torej 2 Π) = torej  spremenili krog Π = 22/7 = 22 ljudi v 7 kolov 
vzdolžnih kolov in vse skupaj pa prepletl z lesom in v vzhod postavili vrata obešena na tečaje (pante), zariglane 
s zasunom.  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KR-W-TQSWP0J:dijaski.net/get/zgo_ref_oglejski_patriarhi_01.pdf+&cd=3&hl=sl&ct=clnk&gl=si
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KR-W-TQSWP0J:dijaski.net/get/zgo_ref_oglejski_patriarhi_01.pdf+&cd=3&hl=sl&ct=clnk&gl=si
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180730/DEZELA%20JSD-SLIKE/Keltenhaus%20d.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Odprto%20ognjisce-Cevc%20.jpg
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V □ je plapolal vedno plamen, ko je pa ta pojenjal, je pa ostala vsaj žerjavca. Plamen je bil na kurišču, ta pa 
na severni steni. Nasproti kurišča je bila miza – mensa, kraj kjer se je jedlo in pilo in koder se je vrtelo vse 
življenja, osvetljeno od ognja, ki ga je vahtala MAT. Ob mizi je ATA obrnjen k vzhajajočem soncu , nasproti 
njemu prvi sin, MAT je stregla in sedela na desni strana Ata in gledala na jugovzhodni kol, na katerem je til 
zabit MEDO, ki je omogočil, da je medica zavrela in da jo je Mat potem lahko ponudila Atu. Vse to je 
povzročil MEDO, ki je vahtal zajčje poti, omogočal in varoval potovanja, da so se koncem zime zbudile 
korenine ⋁ (takrat se je pa rodil Pitagora, ki je postavil na vsako stranico pravokotniga trikotnika 
pravokotnik s 3, 4 in 5 mrežo, ni pa še poznal √= koren), da so koncem jeseni imeti kaj spraviti v ozebnice 
(v zemljo skopane jame, pokrite s slano in brinovimi vejami), da so kurili crese  in ob njih s palicami tolkli 
jajca v Dol po katerem se je bilo potrebno poveljati, da se je potem po 9 mesecih rodil Atu nov bogec - božič, 
itd. itd…… Takrat so spravili DEDA in BABO na toplo v severozahodni kot med ognjišče,in severno steno, 
da sta pravila vnukom kaj se vse prej dogodilo, drugi so se pa polegli po pogradih (pod-gradjih) napolnjenih s 
slamo (po- stlah) in se pokrili z ovčjimi kožami (koža je posledica ležanja pod kresom in valjanja po travi, 12 
kolov pokritih s slamo, torej »koža = Koča«, torej lubarica narejena iz debla muževne smreke).  

Zadnjo »dolgo hišo« na Krnici nad Smokučem, od koder so doselili ljudje, ki so prej  »živel samo u en koč«  
l. 1314-1320. Takrat so v Selu nad K'plenkam nehal »verovati v staro vero«, ker so zgubili svojega Princa, pa 
imeli že nekaj stoletij svoje Oblake, Brse (ki so rezali smrekovo lubje R in sesali brezov sok Y, ker niso imeli 
pezdirja, da bi se lahko pokrivali in tudi niso imeli marel. 

 

 

Mi Jarci z Jarš pod Zagoricami smo pa še po drugi svetovni vojni živeli v hiši, v kuhinji z oknom obrnjenim k 
vzhodu, ki je imela mizo (menso) obrnjeno proti vzhodu, kjer je moj oče sedel obrnjen k oknu, gledal v kot na 
T (križ) na jug, kjer je bila moja mat na svoji strani ob očetu, kjer je bila moja sestra na nasprotni strani očeta 
in osvetljena od jutranjega sonca, jaz sem pa sedel ob levi strani na levi strani očeta, za menoj pa moj brat.  

Torej se situacija od neandertalca v jami – luknji, pa do moje mladosti, ni spremenila. Danes pa moji vnuki 
kaotično, nepravočasno, neusmerjeno, liberalno sedijo kjer hočejo, še njih matere jih ne morejo »urediti«. 

 

 

Vse to je »modrost«, vsa Bellina, vsa pamet, vse sanjanje »San«, tudi tisti nad Selom in negovim »Sanpikom« 
= Špikom = kopjem = ➚◯☀☉▲▼△▽◇╳♂ =  Srepno, Amfiteatrom, Goro, Brdom, Pot-jo, ....         Pikon 
je torej špik = kopje Qurinovo 

 

Sedaj pa pridejo sedeži, sedala, Sedo, Selo, … in to šele potem ko izlezemo ven izven luknje v kateri smo 
imeli pod ritjo svoje kamne), iz BABE ven in se moramo povzpeti nanjo, na njen VRH in se razgledati, potem 
pa porabiti svoj VID, SLUH; VONJ, OKUS, OBČUTKE, potem pa šele »Ludje«, ki imajo svoje gobce, svoje 
riti, noge, prste na nogah in rokah, pa svojega tiča, AQUILO, Imhotepa, Bauerja, Princa in postanemo polni 
lukenj (kot bohinjski ementaler), šele pride pa Plemelj ( Rogač z Rečice) s svojim ∫∬∭ Integralom, 
potem šele P'klenk' s svojo integracijo ∮∯∰ , potem pa ∩∪ Univerza (skupna pesmica), s svojimi 
luknjami - lunkerji, v katerih je mnogo čvekačev - sanjačev, ki govorijo s kateder, ki imajo palice, na katere so 
pripeti mikrofoni, o stvareh o katerih so sanjali, pa jih niso razumeli in vskladili (integrirali) in so 
kontradiktorne, polne lukenj? To je potem integrirano ∩  v celo družbo (POPULACIJA) - (popi so prejšnji 
duhovniki, prejšnji pastirji s svojimi palicami in svojimi žarečimi kostmi, ki jih še kot pračlovek poganjajo 
skozi nazobčano prihodnost, ki jo pa nobeden ne pozna. 

 

Naša prihodnost je pa vsa zasrana, zamegljena, kaotična, …..MRKAČ-PLUS-00-SS.pdf/  »otrok« 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FnxIrgF31M8J:www.rad.sik.si/domoznanstvo/+&c
d=1&hl=sl&ct=clnk&gl=si 

http://www.rad.sik.si/domoznanstvo/?single=1&id=8994 

  

http://www.rad.sik.si/domoznanstvo/?single=1&id=8994
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Zberite vse Mrkač ….., in na vsakem posebej postavite vprašanje » otrok« 

Ali dobite CD, (kje ga dobiti se pa kregamo še s knjižnicami, ker smatrajo, da je to preveč zahtevno, moji 
vnuki se pa s tem lahko igrajo na svojih »tablicah«.)  

Datoteke so na SB-3 ključu (»tiču« = vtiču) na mapi DEŽELA JTST/00-JZ201107-A,  

DEŽELA JTST/0-RAJ POD TRIGLAVOM – 20171108/MRKAČ-PLUS-00-SS.pdf 

Morate pa sami »iskati«, nobeden vas ne bo oviral, morate pa sami biti aktivni, morate sami živeti, sami 
komunicirati, sami migati. To pa ni lahko, vse položeno je pred vami, morate samo migati. Sami se morate 
učiti, pa ne poležavati, sanjati pa nič razumeti, ali samo po svoje razumeti. Razumeti morate tako, kot vam 
dajo postopki, programi, datoteke in predvsem vaše znanje, te pa ne morete natočiti s »Norenbriškim 
trahterjam«. Znanje je pa današnji resurs, več vreden kot zlato, srebro, ki so ga včasih kovali v novce (novice), 
ki so imeli svoje može vtiknjene na glavo (fris, ksiht, ) Zato ne delajte važnih ksihtov, če nič ne razumete, 
čeprav vam ponujam vse kar zmorem. Vedeti pa morate, da pamet ni zastonj, da tudi pastir ni zastonj pasel 
/pazil/ jarce, ni imel zastonj svoje krive palce, ni jih zastonj pošiljal skozi Pekel, vedno so bile kake žrtve, 
ponesrečenci, izločenci. Šele na koncu pete (petja) pride vino (pitje), vinograd, kopca, sod, čaša - kasa, še 
potem lahko za-plešemo, zaradi mene tudi naj vam piskajo sami Avseniki! 

Po jutrišnjem bo pa Martin in se ga ne preveč ne nažlampajte, kajti potem bo prišel naslednji dan (Andrej 
obrača celo pijance, vse pokozlane, povaljane, tam zadej za svojo gomilo, vse leto od Martina do Andreja 
11.11.-10.11., torej jih ima celo leto za Gajste, Goste.- 

 

171111 

Kdaj se vam bo že »pošajnou«, da morte imet svoj vid, pa svoj videnje, tako kot ga je imel tisti, ki je nosil 
pezdir, imel svojo palico na katero lahko risal, rical, rezal, da je bila palica zgoraj okrogla, polkrogla, na katero 
se je naslanjal pa špilou Petra pa Pavla pa zvonil dol z Gore, kje bila Baba; daj nucou Gorjaka, kje pasu jarce 
(Jartze) pa jih peklil skozi Peku. Vse to se je do sedaj že mnogokrat dogodilo, vsako let pa usako leto na drugo 
vižo (vizijo), z drugimi ksihti, z drugimi osli, drugimi norci.  

 

Zamanj sva s Tomažem Banovcem utirala poti (salinam feralemque bannum) integriranim informacijskim 
sistemov, ko je bilo toliko buč s svojimi luknjami, v njih pa toliko ∫∬∭ , toliko ∮∯∰  s svojimi lunkerji 
in Vulkanov in bliskov in grmenja z Gora,, potem ∩niverza (skupna pesmica), s svojim ansamblom in 
dirigenti (rektorji = ki so vse to ravnali, a puščali luknje, ki naj bi identificirai integrirani informacijski sistemi.  
Tomaž je šolal oktet pri »planinski zvezi« Tine pa tvezil svoje verzije s svojimi koli ♌, štriki,   

∫∬∭ Integrali skupaj z Rogačem  (Plemelj s Krasce, ki je ovčji pastir  in potem šele P'klenk' z 
Jelendola s svojo integracijo ∮∯∰  s svojimi kavitacijami in Bliskanjem in grmenjem na Gori Med Kofcami 
in Javorjem    , potem pa ∩niverza (skupna pesmica) =,  

Γ(gama =  γ)   pastirska palica   = kol za privezovanje 

T (tau =  vrv, ♌,γ) in= platena vlakna, lasje, kite, laso;  

B          Splav = Brod, Bos = bresti reko na bredišču, brodu: gol, gol pa tudi goli = suh les, (ker so iz lubja s γ 
iztočili brezov sok = smolo; lubje odrezane od debla in potem uporabljeno; Brod = čol, wadja; Drevak = 
izdobljeno debelo skupaj s vrvjo γ ,na katero se potem priveže kol.  Bič = iz kože izrezana in spletena gajžla. 

X    Cros † križ poti, potovanje, začetek in konec,  alfa in omega, α + ω,…
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Začel se je čas liberizacije, liberov, Librov, s svojim kaosom, vsega na novo, samo da ni staro. 
Potem se je začel Cros in Cres, tekanje čez vse nekdanje poti, zahromeli so Dieseli s svojimi 
izmetki, »Jeti« s svojimi »izpuhi) = kondizacijskimi sledovi, in lova na sreče, z svojim sijajem v »Las 
Vegasu« s svojimi igralnicami (igrami na srečo), s svojimi zvodniki in vodniki po bordelih, s kravalom 
in kriminalom, s svojim »novim redom«, in posledicami izraženih tudi v dolgovih in zabeleženih v 
tujih bankah. Od tam naprej pa sami veste, kaj se dogaja danes, poglejte na komunikacije, te so pa 
polne reklam, laži, »fake news« = »lažnivih ksihtov«. 

 

Gašperšič, Rok. 

http://dar-radovljica.si/Skupnosti/Dobrave/dobrave.pdf 

Hitri pregled,  vse po starem, brez  Z S C, ◬ , ◬◬, ◯ , J (Pastirjev) , ҉  , Ο  ,         ۞ 

koncentracija in  ۞۞       ۞  

۞ rimski čas  pa orientacije v prostoru, ina od  pa Lipe ( ᴦ) (je čas zvokov = govora, kracanja po kamenju, 
Risi s krempli, medvedi, volkovi, čas zaščite = Trni, nato pa                            Celti  

       ☉ Čas vetrnikov(Mošenj)⌠⌠ pa Andrej, pa Lipe = J (Pastirjev) l  rimski 
šas  pa orientacije v prostoru,  
Koncentracija in integracija in kroženja (Čas = Tempus), Zemlja = S, + C kontrola časa, (pred 12000 leti) 

.. Koncentracija in integracija in kroženja 

Potem pa Imhotep s svojim kamnom in podobicami,  

Potem pa tisti, ki so pisali Control (obvladovanje, je vladanje, …) od leve porti desni  

In tistih, ki so pisali tako kot so uporabljali žito in travo in jo uporabljali svoje srpe in kose (Crpe i Cose)  

Tako ko so to želi in kracali (cracali) s tako kot so Želi od desne proti levi ()       [koncentracija in     x x   ]  

}     ()   ko zpet nič več ne razumete, ko () = O . 

In v Tem takratnem celotnem svetu brez meja je bilo še veliko prostora pod celotno gravitacijo tudi dovolj 
postora za -12000 let z vsemi vetrovi, cunamiji, ne pa še čas 12.00, tudi za dneve ki so imeli dan in noč☼ in ☀
, za mrak in svitanje pa za 2x12 ur.  

Bilo je prostora za kole (Cole, tudi tiste tiste, kjer je potrebno plačati col = dajatve). Zamo ljudje so naredili v 
gozdove Cote in Kote in v gozdove izstekali   ☼◊ ◇ in naredili ☉ šotore = Celt 

Vse to je še vse v naših glavah, lobanjah (Lob = xxxx , a tudi Lob = a ), v naših DNA,  

Vse je še v naših glavah, možganih, naših spominu  naših predstavah, videnjih, sluhih ki jih zajemamo z ušesi 
tako kot Zajci (Seitz pa dela objektive, da bi z njmi videli objektivno in ne tako kot nam dopodevajo naše 
lojterice in njihe ∩ni-verze. 

 

Vse to je še vse v naših glavah, lobanjah (Lob = xxxx , a tudi Lob = a, v naših DNA (18 = 16 +2)Bit  združeni  
v c(k)romosomih  

 

To je pa v bistvo te informatike, integrcije, proporcionalnosti, derivacije, klučev Šloserjev, mašinistov,   samo 
če vidijo vse skupaj od  ◯ ◊ △ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∩   in vidijo za Črno materijo in z njimi povezane 
Tempuse, da vidijo slišijo, vohajo, ližejo, čutijo,…, integracije…od vesolja do »črne materije« tja do 
00.00 in nato prek ½ , ¼ , ⅞  . pa do ∝, 1/8 in da se ne zmotijo že krožnica, ki se zavali navzdol ko ne 
doseže △, ko se zadnjič ◇ in se zvali navzdol proti ▽ , od tedaj pa tema, pa ▼, pa zopet ▲, ne več po 
tisti strani, po kateri ste prileteli na vrh, temveč navzdol proti ▼, kjer dosežemo največjo hitrost, ki pa 
enaki tisti od prejšnjega preleta čez to točko ◬. Potem pa zopet potem pa proti do __, Kjer dosežemo 
odvod O = vzhod ) = mrak, ki ga gleda, posluša, okuša (liže), testira = čuti    in dojema, tisti, ki ima  ga 
gleda iz <___> , ki ima » objektive « nataknjene ( na Cevi = Rohre), ki povuzujejo točke <___>.

http://dar-radovljica.si/Skupnosti/Dobrave/dobrave.pdf
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Za vso to ropotijo okoli lojterc navzgor, plod naših domišljije (Lob, Lukenj, … dovoča, da najde centre  
od koder tečejo <___> in od kod prihajajo, odhajajo. Potem pa videti z zajčjimi ušesi…. 

No pa smo pri IM = ena do 1000 = šeherezade = in lojterc pa njenih vrhov in nj'h dolov, ta pa delujejo po 
človeško, saj so vsajene v človeške Lobanje, ki se jih vežejo skeleti      

 

Pa smo pri Leonardu da Vinci –ju, Je Lev /kje pa rimljan – ne je        doma v družini S forc ca  

Z – gorca. Ti so na vrhu, on pa takoj malo preč v sekstinti kapeli , kjer drugi vrh ▲ ponoči mala svoje 
malarije, riše (reže) mišice prek skeletov, obločene (obložene) v cunje ali pa tudi ne, Ki  

( Vin {۞ reskusil  ( je vse to tudi namalow, preskusu  (obrnjeno   ( Vin {۞ reskusil( …) 

 sfantaziral (pa brez današnje FANTE = brez tistih denarjev = novcev = nove malatorjev _   , tistih, ki so 
jim rasli »rog« na lobanjah in ki so morali poskrbeti za Kovača, ki je skoval »kovače« ili roge in ali 
»lovače« = Kurbe (grške boginje, ki so se zastonj ponujale pred »Hrami Božje Milosti«  Tako kot danes 
pred bankami in tajkuni s svojimi kurbami ki se dajejo za denajje novce. Čeke, pooblastila, ….) ali pa se 
celo vselijo v belo palačo k svojemu kurcu /Quirinu – ki je imel krivega . torej napovedoval nesrečo- pa 
naj bili Regina tega vozača TRAMPA = roparja kočij . brez svojega Pramca - pravca. 

 

Sedaj pa pride  

 

⅞- 

 , ebe i..Vakuum∪ 

šev CIJE 

171113 

 

ARTE 

https://www.arte.tv/de/guide/ 

 

Gefährliches Spiel 
Verfügbar: 01/11/2017 bis zum 09/11/2017 

Pierre ist ein Schriftsteller, der seine Stun 

 

95 Min. (Programm)/Verfügbar: 01/11/95 Min. (Programm) //2017 bis zum 09/11/2017 

programm.ard.de/?sendung=28724371819015 

Sv. Valentin ima kluč od korenin 

Brst ima korenine v prsti, zato ima kopco 

Oblak ima korenine namočene v gnojnici in Zevniku 

 

V prvi vasi ima pa Rožič svojo soho, nato sv. Štefana, pa je I, prvi, prvi v prvi vasi, kje je prva Vas??, kje so 
njene korenine če je X , če je  
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DOBRAVA 

Dobrava v vodi Dobruši, ki je premoščena z mostom Π, na eni strani je Dobrča, na drugi pa Jelovica, …. 

Vrh Dobrave, pokrit s bukovimi gozdovi čeprav hodi pot iz Zgornih most do Radovljice in na Zečjo raven že 
pred 8.stoletju. 

Ko vasi Radovljica X  v l. 594 in se pojavi pot iz Kamne Gorice (Gorice so v kraju kjer rastejo trte, torej 
vinogradi = vino-gradišča kjer se koplje s kopcami) pojavi pot čez Komuravšce V (dol U v Savi) na Savi 
◬395  in se naselijo na Selo in na Žale, kjer se naselijo ljudje z Lipo (ki imajo bukovo palico in so pastirji in 
ne kopači) Lipničani, ki se naselijo že -8.stol.? 

Ko postavijo Moščani Sv. Andreja (l. 11 

000-MOJA DELA/0-RAJ POD TRIGLAVOM - 20171108/01-SREDNJEVEŠKE POTI IN ŽELEZARSTVO NA VG-PDF-OZ.2a.pdf 

»Dobruša (Mošnje, Globoko) **3, **4 (n), **5 (n)« 

(Vzhodno od Dobruše je pa Vetrnik iz -2.stol., obrnjen proti Golici in na ravnini) kjer se pozneje pojavijo 
Mošnje, še pozneje Sv. Vid (Brezje in pot skozi Dolino – danes Jelen Dol – Stari Tržič - in pot na Koroško) 

 

in se odpre pot čez brodišče ◬392 (Komuravšce 2 čez Dobravo. 

To pot pa kaže  

http://mapire.eu/en/map/collection/firstsurvey/?zoom=15&lat=46.37191&lon=14.18048 

 

D. Mosatschno 

Ki se nahaja med mostom v Globokem in Lipnico (brez mosta, torej z brediščem, to pa uporabljajo 
Bosanci, ki imajo gole noge, pot gre pa nato na Zečjo pot do Nachbarjev na Jamniku.in to v 12.stol. 

Tisti, ki je živel v 12.stol.. plačeval desetino (slovansko) cerkvi (Sv. Andreja)[žito = poljedelske 
produkte] in dajal kri (DNA) na Wallenberg = gospostvo [produkte živinoreje,t.j. govedo (telete), jarce 
in prasce – ti so se pa pasli v gmajni in jih je bilo še potrebno uloviti, lov je pa delo »gradiščanov« z 
Wallenberga, ki so si lastili vso Zemljo.Kot liberi so bili pa prosti dajatev do 1314, 
potem so pa posatli »mački z škornji« ki so praskali po solnih poteh za svoje »gospode« in delali tlako 
na Lipnici, kjer je bil †poti. Potem je bil X    Cros † križ poti, Gostilna Ječeva, kjer so razporejali 
tlako, ki so morali dajati tisti iz D. Mosatschno.  

Na nasprotni strani  

Pri tebi se pa začne vse šele l. 1350, ko so se liberi predali!  Kje so medvedi, volcje, risi s svojimi 
krempli? Ki znaao pisati od desne proti levi, kje so tisti, ki so pisali od leve proti desni v latinici (v 
Mošnjah, kjer so že od zdavnaj svoj Π kjer so doma tisti z mošnjami (s kovanci) [ki so pobirali mostnino] in 
so imeli pastirsko palico ⌠ že vsaj od -2.stol. naprej in bili od 5.stol. naprej patriarhi (ki so imeli več »patrij«, ena 
je bila tudi Carniola).Vsi ti so bili »lipeti«. 

Na »Dobravi«, kjer so rasli Dobi (ena od podvrst hrastov), ki so vsi trdoživi.in lipe, hrasti kisli, lipe 
bazične = trenja, konflikti.med gospodi, ko bo koga nasamaril. 

Tega je od Dobrče, Save, Lipnice in Jelovice kolikor hočete, prastanja in lizanja medu je pisano na 
kože kozlov in tudi ne papirjev, še več je pa tistega, kar se je zapeto, napeto (na strune).  

 

Toliko mi je prišlo na misli, ko sem ¼ ure bral tvojo knjigo, pa sam v duši gledal znake, ki so jih 
uporabljali »lipeti«. Od desne proti levi, tako kot kosci, ki so metali rede na ljevo, enega za drugim: 
۞       ۞ . 

Potrebno bi bilo vse pregledati na ֎✸    ۞ڍ. Spremeniti  v krmilo na 12 naper (tega pa ni med 12 med 32 
bitnimi znaki, ker ga ne morete ne videti in ne poslušati, in ga morate pač »zavohati«, kam ta wadja plove, to 
je pa napoved, za katero so Bohinci že vzdignili eno nogo na drugo, zakrili jajca, da jim jih nebi nekdo odrezal 
skupaj s durci, to pa spada med 64-Bitne znake, simbole),  ki se obrnejo samo na 24 ur, 1x na dan in 

 pokažejo vzhod in zahod, tam kjer se da posloviti od mostiščarjev na svojih kolih in se spraviti v Wadje, ki 
plavajo po morju podnevi in ponoči, 24 ur in se zaupati Pozejdonu, Medotu, Babotu, Admiralu, Mamuli) ne   

http://mapire.eu/en/map/collection/firstsurvey/?zoom=15&lat=46.37191&lon=14.18048


55 

 

 pa da se ponoči vse prespi. Kdo bo pa ljubil svoje skelete! Imamo samo vetrove nimamo pa 
hidravlike in ne aeronavtike, dinamike z njihovimi PID (proporcionalnostjo, integracijo in derivacijo). Skratka 
z entropijo in Rantom ne sežemo še danes do današnjih balonov, Balotov, cresov, kajti potrebno je najti 
OO.OO ali 00.00 in se spraviti na molekule, atome, kvarke, …..z nasprotne strani. Tudi SOCRATES neha na 
6 oseh = 5 = V resursih in zapleti cel balon na 6 -», nič guncanja skozi dolino, nič razlik, še vedno ne vidimo 
skozi svetlobo v mavricah pri 3000 000 km/sek.  

DEZELA JSD-SLIKE\valovanje - frekvenca - pic001[1].jpg 

In frekvencah 1015 , še vedno ne vidimo nobenih frekvenc izpod  iznad 1016 …1020 v področju iznad Gamma 
žarkov. Še vedno imamo samo 5 čutov, vemo pa, da deluje telepatija za 106 večjih frekvencah, kjer se začenja 
področje »Črne materije«, o kateri je pa samo sanjamo. 

 

Samo za današnjimi kracarijami je še vedno vse tisto, kar dojemamo z 32-Bitnimi procesi pa vsaj do tja, do 
kamor so videli Vidci pred 3500-leti v bronasti dobi pa nam pustili svoje kracarije, zvoke, šume, okuse, .. To 
je pa potrebno iskati tam kjer se nahajajo, na terenu (tera = Zemlja) iz tamkajšnjih Vidikov, rogov, zajcev, …. 
Pa ne iz kolov na ljubljnskem barju, ki ga zakriva Šmarna gora. Od tam se vidi samo v smeri k morju OCRO 
– veriga gora, ki naj bi bila nekoč 'rjasta, železna, pa ne (več) bakrena. Videti je pač dlje, do obzorja, to postavlja 
samo svoje OBZORJA, vedeti je potrebno, da so vmes vsemogoči »Objektivi«, »senzorji«, se teh polastiti, 
potem bo pa to obzorje bolj sijajno, modro, plavo, pa videli bomo zvezde, če bo pa tudi ločili Trampe od 
trapov, Melanijo od tistih babnic, ki so brez nagrad posedale ob zidovih preročišč in bile nagrajene s 
prirastkom, ki so ga nato morale dojiti,        in preživeti. Prirastki so narejeni po Imhotepu na štrik s 13 vozli in 
na koncu mora biti pa še utež = T       ΘT  cres  kres-nica = k't u goši resnica = col + zvalovana voda na 
koritu. Torej je entropijo mogoče primerjati z denarjem, v novcih = novicah, komunikacijah po valovih, itd. (To 
moram povedati Rantu, ko me bo v sanjah zopet zmerjal, zakaj delam času čas). 

 

Ja, to smo ugotovili iz terezijanske karte, kjer so se otroci pričeli šolati v nedeljskih šolah (katerih 
bos za Kranjsko je bil pa v Ljubljani v Kresiji Zagoričan Blaž Kumerdej, njegov sosed pa Hribar – 
šušter, Mož z vrha Zagoric, ki je imel čez tudi Jartze na Jaršah (hišce so pa takrat že zgnile). 

 

Potem pride vojaška karta 1806: 

http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/?bbox=1578617.8916959604%2C5829497.177594348%2C15
85955.8464113371%2C5832855.629524629&layers=osm%2C5%2C42 

Sedaj se pa pokažejo Mischatsche, s svojimi potmi in hišami, pa nikjer D. Mosatschno. 

Z mostu v Globokem teče kolovoz ob Savi navzgor do Rakovnika, kjer se obrne navzgor na Vidik 
(PDF 16.1949 / 46.3218) in od tam na Y poti, kjer se sreča s potjo z radovljiškega Gradiška skozi 
brediše pod vasjo »Moschna«  proti Kamni Gorici. 

Iz potoka s koritom pod D. Mosatschno se pa dvigne po Dolu navzgor na hrbet z Vrečami na vrhu 
Mosatschno in navzgor na bredišče na potoku Lipnici od koder poteka po dolu navzgor mimo 
Miklauschuza do Race in od tam do planine »Wodizach« (nobeden pa več ne ve za Gradišče (ki 
še danes ni arheološko raziskano) s katerega so ob kresu metali s palicami »kosti« ( tam je planina 
»Kostrainerza«) in »račja jajca«. Iz Stočja je pa peljala pot na Zečjo Raven (Jamnik) in to direktno 
po grebenu do T (kol, križ, kapela), kjer je bilo križišče s potjo, ki je peljala na vrh iz Krope,…., kjer 
je bil Col = Kol = Golo brdo pa vhod v drugo srenjo, komuno, Selo. 
  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/valovanje%20-%20frekvenca%20-%20pic001%5b1%5d.jpg
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Potem pa l. 1826 in FK: 

 

http://giskd6s.situla.org/giskd/ 

 

Vojaška karta 1868: 

http://mapire.eu/en/map/hkf_75e/?zoom=15&lat=46.36385&lon=14.18352 

 

TINE////ZEMLJEVIDI/  

 

Vojaška karta 1916: 

VKAVST.PCX 

 

Nad Zg. Dobravo je še del poti, na kateri je križ od katerega je pred časi Marije Terezije peljala pot na most 

(išče) na  p. Lipnici, Marija Terezija je pa bila sovražnica ognjev, Na Dobravi je bila pa takrat »Goli vrh« = 

Golica, na kateri prej gorel kres D. Mosatschno - Vrh Mosatschno, danes je pa tam goša, gozd,   . 

 

171115 

Mošnje     so pa že vsaj v 12.stol. imeli Sv. Andreja, ki je imel svoj X zasekan na štoru, obrnjenemu proti 
vzhodu, na Quart NO = I-III, n čas enega dneva (Danej), ki je stal na Mostu prek Dobrušo torej na V. Pot ki je 
pa vodila iz Dobruše prek Save in na sedlu Vrh Dobrave je pa imela svoj Vrh Mosatschno, ampak samo do 
Marije Terezije, potem se je pa pleša zarasla. Če je imelo Ovsiše svoje polje, kjer je rasel oves (za konje), so 
bili tam nekoč kosezi, ki so sekli oves (oves se kosi in ne žanje, žito žanjejo žanjice s srpi, kosezi pa 
sečejo s koso), ki so pasli svoje jarce v Dolu, v katerem bil vetrnik (Wedernig) ??, ki ga je pasel 
najprej Pezdir nato pa Papler (Rogač), pot je pa lahko potekala skozi vetrnik v Dolu. Na vrhu je pa 
bila do l. 1314 lahko peč, ki je rabila tudi svojega Vidca, da jo je zažgal s svetim ognjem. K peči sta 
pa spadala tudi Kopač – rudar, in Oglar, ki je sekal les in delal oglje. Oglar ( Rogač, Papler je bil pa 
takoj nad koritom, katerega je peljala pot proti Vrhu Mosatschno. 

L. 1350 se pa prične tvoja pesmica (ki je ni napisal Slavko Avsenek iz Begunj, ki je tudi prišel z lučjo (Luzom) 

z O = Ostern, prinesel svoje pirhe (pofarbana jajca) pa bil tam muskontar s svojo mošno, pa je imel X    Cros 

† križ poti. Danes blizu svoje gostilne na bližnjem britofu. 

Tisti iz D. Mosatschno na vrhu Vreč, so pa bili pokopani pri Sv. Andreju, spodaj ob Mostu na 
Dobrušo, so imeli svojo plato, pod njo pa svojo krsto (krst = T) in tega kot kol zabitega v sveže 
izkopano zemljo. Potem so mu pa pokrili luknjo s plato, ki je pokrivala celo familijo – -erjev, -ičev, -
okov, v plato so mu pa vrezali svoje ime in … , jih vtaknili zraven sveče in      . 

..\..\3.2 Tine (F)\ZEMLJEVIDI\Z-vk\VKAVST-ca.jpg 

 

Potem pa jugoslovanska vojaška karte: 

Potem Jugoslovanske  in pozneje slovenske:    /TK25-nov //121100-1400.tif 

 

in Google Earth 

DEZELA JSD-SLIKE\Misace z Jelovico.jpg 

Mišače:  

Močilo = korito = pod današnjo potjo v Globoko.  

Če je bila na Vreči tedaj naselbina Mosatschno, ki je po l.1314 propadla in se ukvarjala z rudarjem na Vrečah, 
ki so dobavljale rudo fužinu v Kamno Gorico, ki je delovala že pred rimskimi časi, so morali prebivalci po l. 
1314 preiti na živinorejo, izsekati gozdove in urediti polja, travnike, pašnike. Kamna Gorica je pa prešla na 
vodne pogone že vzporedno s Kovnico, ki je v 12.stol. dobila norca. Tedaj so Ovsiša imela predhodno travne 

http://giskd6s.situla.org/giskd/
http://mapire.eu/en/map/hkf_75e/?zoom=15&lat=46.36385&lon=14.18352
file:///G:/3.2%20Tine%20(F)/ZEMLJEVIDI/Z-vk/VKAVST-ca.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180730/DEZELA%20JSD-SLIKE/Misace%20z%20Jelovico.jpg
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površine, namenjene konjem, ki so jih rabili železarji za transportne namene. Tedaj so pa Mišače prevzele 
prejšnje ime tistega prejšnjega na Vrhu Mosatschno. Dobrava je bila pa že pred l. 1314.razdeljena na 
vasi, ki so imela staro gospodarsko strukturo, ki jo najdemo že predhodnih Mošnjah z mežnarjem, 
torej   

 

Γ(gama =  γ)   pastirska palica   = kol za privezovanje 

T (tau =  vrv, ♌,γ) in= spletena vlakna, lasje, kite, laso;  

B          Splav = Brod,  

 

Od Mošenj Bos čez Savo….. v ΟΟ◯☉☼ na Vrhu Mosatschno » potem pa izsekati gozd in narediti 
Mišače ◇«.  

 

 »     Potrebno bi bilo vse pregledati na ֎✸    ۞ڍ. Spremeniti  v krmilo na 12 naper (tega pa ni med 12 med 
32      » tega je v Mošnah  s skupaj z Sv. Andrejem, ki ima še tudi  svojo     ⁕  duh, Geist že iz rimskih časov 
1-4.stol.   

Mošnje imajo tako torej tako Imhotepa s svojima obema trikotnikoma [3-4-5] kot tudi most na + T s svojim 
razgledom (danes preneseno na samostan na Brezjah s svojo cerkvijo sv, Vida). Torej nekdanji Jobst, poznejši 
Jošt = Joža 24.12. se začne z mrakom in se neha do 24.00  dan 26 12 Sv. Štefana. Joža ima ravnilo in žnuro s 
kembelnom, ki deli čas na kote razdeljene v 30o (kotnih stopinj), ki jih je pa mogoče razpoloviti, torej  24 urno 
razpolovitev na čas enega dneva. 

Imhotepa so imeli sonce s svojimi žarki, ki prek leta prenašali kote letne višine, od Grkov Pozejdona   njegove  
T in X =  Andreja so imeli že pred Veneti, Wendi,….. in do    znali so tesati Hlode s teslami že pred 10.000 
leti s kamnitimi sekirami in ognjem, vedeli so za Imhotepov konopec z 13 vozli in svinčnim T  (dva kota po 
45o in 1 kot na 90o) in enakostranični trikotnik, ki ima tri kote 60o). Vse to so primesli v Karantanijo tudi (Irski) 
menihi na čelu kapucini in s njihovim Paternostrom = roženkrancem. (Vetrinj, Otok na Vrbskem jezeru, potem 
Blejski otok s svojo proštijo).  Prinesli so obrt (obrat = Drehung = Andrej), nihalo na roženkrancu, na vrvi pa 
tudi vozle in T = utež, prinesli so dinamiko in statiko in ne samo strukture (informacije). In to brez Grkov s 
svojim Pozejdonom in . 

»        Bilo je prostora za kole (Cole, tudi tiste tiste, kjer je potrebno plačati col = dajatve). Samo ljudje so 
naredili v gozdove Cote in Kote in v gozdove izstekali   ☼◊ ◇ in naredili ☉ šotore = Celt 

Vse to je še vse v naših glavah, lobanjah (Lob = lobanja, a tudi Lob = božja čast), v naših DNA,      »  

 

Cole z Andrejci = sohe = oguljena debla z glavami obrnjenimi v vse strani (1ali 2 ali 3 ali 4) imenovane Golc, 
Goli vrh, Gale verh, pleša, …..Golica, zabite ob poti s tesanim koritom. 

Potem pa pride leto 1314.in povodnji, pa predaja (izdaja kraljem) in služenje cesarju, potem pa 3 leta in en 
dan, ko se »tesar« ne sme pojaviti 5 Milj od svoje vasi  in se poti na svojo pot na Kelmorajn, potem pa se prične 
preživljati s tesarstvo (pod cesarstvom), kjer pa uporablja Žago in sekiro pa ne Teslo. (tedaj postane vsak, ki 
uporabljo sekiro (malarin, plenkarico, ….) teslo tako kot bi kopal zemljo. Obrt (obrat), ki se ukvarja s kamnom 
in uporablja s kamen (Kamna Gorica) pa prevzame kamnar /Steinmetz/, ki uporablja dleto (Meisel). Eden seka 
horizotalno s dletom, drugi teše vertikalno s sekiro, oba uporabljata »Žnuro« ko delata ravnine, oba uporabljata 
kovinsko orodje.  

Tedaj se ločijo tisti, ki uporabljajo glavo za preživetje od tistih, ki se preživljajo z rokami. ☠ ☡   ☢   ☭  ☮    
(grčiščina, latinica,  od tistih, ki govore in se naslanjajo na Lipe in tisti, ki se naslanjajo na Hraste od 
tistih, ki uporabljajo Geist, tisti, ki so preje pili kvinton in potem pijejo »hrušovo vodo« od tistih, ki 
pijejo Rebulo (vino za kraljeve junce) = mašno nivo, pojavi se prepad med sloji. Ločijo se sedeži, 
sedla, riti, in denar, ki ima svoje može, medote (M'žke), in tisti, ki morajo vse to podpirati in nositi 
vso to lojterco. 
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In celo v to obdobje pridejo tudi Mošnje, mošne, vladanje, ločevanje duhovščine od vojaštva in 
kmetov (V Kölnu nekdanjem Kelmorajnu pa še danes Princ, Princesa s kitami in Bauer), pa se na 
Dobravah in Dobravicah razletijo kmetje s svojimi hišnimi imeni, s svojimi lastnimi imeni, priimki, 
nazivi, pošvedranimi besedami, psovkami,  pa še svojimi videnji, vidiki, pogledi …..,  

Ljudje, ki imajo imena in poklice, obrti, … uporabljajo jezik, kje narejen po pojmih starih več tisolečij. 
Ljudje, ki so nekoč skupaj opravljali delo v vetrniku, so se razleteli po vseh Dobravah, pa uporabljali 
Lipnico (wodo), Dobe kot drevesa, čeprav je bil ta nekoč najprej bukov in brezov in lipov z njega 
rezali kožo in iztakali sokove, imeli »Obrobje« če so gledali iz poti ob Lipnici, (tako kot ga imajo 
prebivalci Sondria, ki je pobraten z Radovljico, bili rimski državljani, stanovali v »villi rustici«, govorili 
latinsko, ilirsko, kranjsko, imeli svoje dede, ozi-je, sinove, bili froelichi, …. . 

Potem pa pride l. 1500, patriarhat se razleti na nadškofije in škofije, posvetni knezi se razvodenijo 
v cesarstvo, ti pa vodijo vojne, ki žrejo kri in denar. Na jugovzhodu imamo Turčijo na Meji pa 
Karlovec, takrat kranjski Karlovec, iz Bosne beže pesjaki, prebežniki, begunci, ki se znajo »hrvati«, 
a nimajo kravat, imajo pa loke (ker jim Turci pač niso dali kanonov). Imajo pa hitre konje, so to 
takratni »M'kvauži«, a turski janičarji.  

V teh časih se pa začne zgodovina Mišač 20. 7. 1368 Hard [Dobrava], Meyssach [Mišače] ,  

Meyssach = Mein Sack = moje Vreče. Tako še danes piše na karti TK25/121100-1224 : 

DEZELA JSD-SLIKE\Misace - Meyssach-a.jpg 

Moste, Mošne, Mišače, Mošače, so razvoj zemljišča skozi čas, prihajajo iz Mosatschno, ki je 
obstajala že pred -2.stol., imela svoj vetrovnik na Dobravi na vzhodu od današnjih Mošenj, kjer so 
našli arheologi keltske grobove), takratnega Mosatschno, kjer je bil pozneje v rimskih časih postavljen 
pi »Π« = most. (pijačo, ki so jo pa pili prebivalci, je bila pa tudi mošt, vinski mošt, pozneje, ko je dozorela, jo 
je pa pil Andrej, ki je imel svečo in ne »glorio«) = slavo, pa takrat še samo kralje, poznejše cesarje.  

Hudič je, če se vse vidi samo kot  »slavo«, pa ni niti lip, ne dobov, pa ne slame ( luknjah) ne časov preden so 
začeli rezljati, ko niso hoteli tujcem nič povedati, ker je bilo vse »secret«, ki so ljudje med seboj govorili, če pa 
kdo kaj ni razmel, so mu pa to »zatojčali«, kar je pomenilo tudi to, da so to »zatavšali« = zamenjali, zato so pa 
ja imeli svoje »Kluče« in eno od »kluč je bilo ravno v Mošnjah. 

 

Kam pa je Quirin vtaknil svoja jajca, ali v svojo mošnjo, ali vrečo, v katero so morali trdo delati, da so jo 
napolnili, ker je bila vedno prazna, bila ravno od tistega »preko mosta«, na nasprotni strani mosta, na poti, ki 
je peljala proti Carniumu in naprej v Emono. Ti Vrečarji niso bili slovani, ampak Wendi, Windi, ljudje 
navlečeni iz vseh vetrov, ki so se težko sporazumevali.  Col, kol, so pa imeli na Dobrem polju, kot sem to 
ugotovil že v drgih mojih knjgah.  

 

171117 

Že Agrikola je poznal na Koroškem + Kranjskem (torej tudi na DEŽELA JSD) rudarske vreče narejene iz kož 
(xxxx – katerih živali pa ni povedal).  Meyssach pomeni lahko tudi Meys  = Mais = koruza, ki je takrat še niso 
poznali, kaj je pa pomenilo, katero žito, pa ne vem.    To je EMA  dvoredno žito. 

»Meise, die, (-, -n) Tierkunde sinica; eine ~ haben figurativ biti nor/čez les«  = pa čez gozd, čez »preval«, 
valjanje čez sedlo s tovorniki s konji, osli, prek grebena      od Mošenj pa do »Stočja« (Lipnice in Kroparice) 
pa v Kropo (kjer pustijo kelti svoje novce). M'kvauž  na Stočju je pa »varvou al pa raubau potnike« (od tod 
tudi Kamnogoriški »Varl« - ki je imel na izvoru Lipnice svojo fužino, Fogino, ki je poznaje folcala les (phala 
les = oblala) v Kamni Gorici pa kovala »meiselne« = dleta za »obsekavanje« kamna. 

Na poti iz Mošenj s        

Radovljica X  v l. 594, R ….Π     P otok Lipnica   Na Kmetih, Baverji  (in v Nemiljščico in nato v Selško 
dolino)      peš pot na greben proti »Bannum Ferrum, Galleberg (Goli vrh) Sv. Primož. Jamnik« kjer so pred 
l.1314 rasli vino-gradi in so imeli Cres kjer so metali svinjke…… Kropa (potok) vmes tem pa M'kvaužouc na 
svoji straži † nad Sotočjem Lipnice in Krope, od časov Keltov, ki so jih nadomestili Rimljani s svojim Π na  
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slemenu ΦΧ, potem pa vsi tisti, ki so vlačili vreče, in tudi kožne vreče, ki so jih uporabljali rudarji. † pa kaže 
tudi na Raco in Vodice in od tam proti Mošenjski planini in naprej na Ratitovec, še danes ovčja planina. 

 

Potem se pa pojavi 1314, pa Moča, pa novi družbeni odnosi in novo gospodarstvo. Prej Junci – 
Voli-krave-teleta, Žrebci-konji-žrebeta, Ovni-ovce-jarci, Kozli-koze-kozliči, Merjasci-svinje-prasci,   
eni rabijo žir, eni želod, seno, (turšce pa še ni nikjer). Wallenberg ima pa svoj breg poln hrastov, 
Radovljica pa rabi Novo polje ker je X poln in pa na njem naredi njive…. Mošnje pa od Pozejdona s  

Φ » X (andreja) » Π = Mošnje = Beutel = »Kluče«, pa teče pot <-----> čez »Kamno Gorico« čez 
Vrečo in njen preval ǂ k potoku Lipnici, kjer je †, kjer se sreča s potjo iz Radovljice. 

 

Mišače pa naredijo v gozdu – lesu brez ograj, brez plotov, brez kolov med svojim Močilu. Naredijo 
travnike in njive, porabijo oglje in pepel in dež, da napoji novo »zelenjad«, potem pa preselijo z 
Mosatschno in Meyssach na Mišače, nove Koče = Kuče = Hute. Ker je mrzlo zamenjajo ognjišča s krušnimi 
pečmi, da se pozimi lahko pogrejejo, potem postavijo v Ograd svoj tamar, kjer prezimuje vsa živina, sedaj niso 
več liberi ampak tlačani, morajo dajati tlako in dajatve tako Mošnji v Mošnjah, kot tudi Wallenbergu, dokler 
ne propade Wallenberg, potem pa je sodišče (ravnilo, pravilo) v radovljiški kresiji, nasproti radovljiški graščini. 
Tam imajo svoje valpte, svoje jarme, svoje luknje okoli tlačanskih in liberanskih vratov, tudi za snoseke in 
edlinge. 

 

Ja, vse to mi prihaja na misel, ko berem tvojo knjigo in gledam sliko, ki si mi jo poslal po tvojem obisku pri 
meni.  (IMG_20171110_104506.jpg)  171110 

Moje vizije so pač drugačne kot pa tistih, ki so gledali samo »slavo«nski duhovniki = Geisti. Te vidijo 
tudi gnoj in drek, ne samo novce = novice = kaplane., vidijo tudi grobove in grabne, obzorja tudi 
»Obrobja«. Gledajo po Socratovsko s  in tistega Vidca z vrha jambora, ki vidi nekoliko dlje kot pa 
samo do svojega podnožja pod Dolom (na najnižji točki). (Zato sem se lahko bodel s Mamulo), ker 
sem bil pač mrkač, ta ima pa zvite rogove. (Mrkač počaka tura na polici, na svojem terenu, tam ima 
pa tur samo še možnost, da se zavali v prepad).  

 

Sedaj bi morale biti jame izkopane za nova drevesa, kupljena in prinešena nova drevesa, ki bi 
morala biti že vsajena in zalita, trta bi morala biti že odrezana starih predebelih vej. Novi gospodar 
pa nima cajt. 

Še vedno ne ve, da je cajt denar in če nimaš cajta nimaš tudi ne denarja, pa so vse te relacije tako 
pomembne in direktne. 

Nemci so mi ponujali mozelčana, svoje najboljše vino, vsajeno na cepiče domačih trat in iz tega 
delali burgundca, svoje najboljše vino. Jaz sem pa imel doma bakuš, vino starih Grkov, staro dolgih 
3500 let in vzgajal svojo rodno trto, tako kot je tista v Beneških Brdih v Hlodiču DEZELA JSD-
SLIKE\Hlodic.jpg , ki je stara 700 let in ima premer malo manj kot 0,5 m in še vedno daje sok – mošt 
iz katerega zraste kvinton, ki napaja Deda, Babo, Mat in Očija ter rajdo vnukov in že tudi prvega 
pravnuka.  

Pred 30 leti sem pa v Valbadonu staknil trto samodorko, ki je imela svoj izvor iz Imhotepovih časov, 
ki so jo prinesli v Histro že trgovci z Bibliosa, ki je imela tak sok kot njih najbolj sloveč produkt t.j. 
»škrlat« in tudi tako barvo. Bili so to poznejši Feničani, še poznejši Punci, ki so zgradili Kartagino. 
Ta škrlat je bil bolj cenjen kot jantar = elektron s katerim so trgovali predvsem v Levantu. 

Jaz sem pa izbral punco dolenjko, kjer pa doma rasta šmarnica, t,j, trta bleda, roza, ne črna ne 
rdeča ne bela in zelo kisla, da te morajo ponoči prevračati, če veš doživeti zarjo. 

Jaz sem pa pred 30 leti predelal trto s prejšnje usmeritve, kjer je trta gledala k sončnemu zahodu, 
na novo usmeritev trte z ritjo proti jugu in svoj škrlatni kvinton napajala izpod terase (kamna). 
 

Danes imam pa dva sinova, ki nimata nobenega časa, nobenega veselja ne do trte, ne do kakršne 
koli korenine, jaz imam pa kluče od korenin, sem Valentin = Val + en + tin e ≡ dolina in kvintin (utež   

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Hlodic.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Hlodic.jpg
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je pa kviht) to je ΦΧΠ☮, tisti, ki ima »menjalnico s koreninami«, mrkač, ki ima mošnjo z jajci in 
tičem in lobanjo z zakrivljenimi rogovi, in ima senzorje, ki zaznavajo vse tudi tisto, kam vse to vodi, 
pelje. 

700 letna napoved, da je regin in rexov konec, se udejanja, nobenega rexa in regine ne bo več, 
ostali bodo samo potaknjenci, korenine bodo pa porezane, posekane, še lukenj ne bo več, v katere 
bi bilo mogoče potakniti nova drevesa = pevcarje, jih zasuti in zateptati zemljo ter zaliti. Ostal bo 
samo kamen in beton. Vsi jarci se bodo pa razkropili po celem svetu in si poiskali svoje luknje kod 
drugod. Meni bodo pa ostani Avseniki, Slaki in Ahačiči, že vsi pod svojimi platami in platanami. 
Ostala je samo obrt, denar, pa nobenega Geista, veselja, samo prazen 69, nič zgečkanja pod 
petami, pod jezikom, nič fjolc, nobenih izgledov in razgledov. 

 

 

171121 

 

Me qualis = med vrednostmi, valutami, cenami; med dolinami = križišča X, T, Y,    

☮ΠΧΦ† 

Mošnje pa od Pozejdona s  

Φ » X (andreja) » Π = Mošnje = Beutel = »Kluče«, pa teče pot <-----> čez »Kamno Gorico« čez  

»ΦXΠ«  Φ » X (andreja) » Π «  »«« (andreja) »= 

 

»ΦXΠ« »ΦXΠ« 

 

(andreja) » Π = Mošnje = Beutel = » Kluče 

( 

 

»ΦXΠ« 

Π 

 

[  ]     od Gradišča z luknjo      do Mostišča s klučami. Pot gre po Venetrako z desne proti 
levi, najprej krmilo na koncu most. Kozel (ima koren) je na vrhu Vreče, bik na ravnini (Mišače ima 
jarem   drevo, povsod les = drevesa. 

Pozejdon      Ima v Tesnem (Ciusa) most na Dobruši prek katerega gre »kljuse« do poti, tam pa 
zavije na Hi « - » Hot, Levo proti jugu in Savi in Desno na vzgor proti izvoru Dobruše. 

Iz Hot se odcepi navzgor▲ v S /erpentine/, kjer se nato sreča s ,  

jih in … , jih Desneo               ima  ) 





  

 

Gradišča z luknjo Gradisca s lukno  ⬧ ⬧ ⚫◆◼   

Gradišča z luknjo Gradisca s lukno  

Gradišča z luknjo Gradisca s lukno  ⬧ ⬧ ⚫◆◼   

 

Pozejdon  Ima v Tesnem (Ciusa) most na Dobruši   Pozejdon      ima v tesnem (ciusa) most na dobrusi 

pozejdon  ima v tesnem (ciusa) most na dobrusi  
 



61 

 

cadcorti       korit  



 

corit        

 

CORIT 

 

ΓΟΡΙΤ    corit        

 

∞corit        

 

ΠΑΣΤΥΦ  pastir 

 

 

M'kvaužouc      me cuisa e uc 

 

Mecvausaeuc   mecvausaeuc   ❖◆⬧  ◆ 

  ❖◆⬧  ◆ 

 ❖◆⬧ ◆ 

mecvausaeuc   ❖◆⬧  ◆ me cvau sêuc   ❖◆⬧  ◆ 

me cvau sêuc    malo selo   me varuje   varuje me malo selo  [ V koč]  ❖◆⬧  ◆ 

 pastirska bajta » dolga » hiša » was » V koč = 2/3 

cvauc = pa klavec, ki zakolje prašiča, v Vrbnah Korošec, v Mišačah ???, kdo tam kolje. Kdo ima kad z 
soljo, potem pa dimnico za sušenje svinjine.      Prinešena je z vrha Vreče in s Miklavževca??? 

Klavec kolje v adventu in ne od Valentina 9 mesecev do Martina. V adventu se suši meso. Pred 
adventom in po adventu je post. Vmes pa pust (babe p'r gmah).  

 

Za časa ,  nato na Desno  ali Levo = T 

 

Posejdon  ,  pa Hi - Hot   

Ko so ljudje govorili (pisali pa Carni)  

Ko so ljudje govorili (pisali pa Grki)  

 

Ko so ljudje govorili (pisali pa Grki)  

 

Ko so ljudje govorili (pisali pa Grki)  

Ki so rekli, govorili, kričali »hi - hod levo« 

Arbe   Arme   Roka   Ambre       Tisa, Brinj,      Kostanj     hrana revnih, revni so pa sveti, duhovniki, fratri 
in patri, pa imajo palico in rožni venec. 3.4.5      1 Jarc, 2 govedar junc, bik   1 je jarc in jošt šuštar, 2 vol 
je Janez šneider   nato sveti les + ogle + ruda 

 

Jobst + Lux  Maček = Ris, Lucija in Jobst, Lux = bog = ris in risanje, rezanje praskanje, rog roggenmell  
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LUX je luč, vid, maček, ki vidi ponoči, (zvezde), je  prvi sin Belina,  

• Pred martinom pa Andrej 10.11   nato advent pa post.  
• Martin 11.11 
• Lucija, je Jobst Jošt, 13.12. Jodok, Lucia, Odilia      
• 24.12. Adam, Eva naredita boga = Kritusa, Štefan ga pa krsti z vodo v koritu. 

Valentina krsti Štefan – stric, rojenega 10.02 

 

Oves  

 

ržena moka,   

 

 

Jarše Jor = Wald, Jarše je gozd, Tiber'nca,  Zimberholz, Jarše je mlad gozd,  

    Pridevnik tiberienc -a (ne tiberenc -a ) je pridevnik mesta galilejskem Tiberias, tako imenovan, ker je bila ustanovljena v čast Tiberija. 

 

   Ti ber an ca    ti piš an ca      (n.pr ovca   ki ima jar ce) = Jartze (tako so pa zapisali ime mojega strica 
Johanna, ki je bil sina Valentina Jarza in je šel za kruhom prek Bremerhaven-a z parobrodom do kipa 
svobode (Liberty) v New York _= novi jork, Jork = Bayuvarski Jartz, York je Keltski gozd, v njem pa 
križišče. New York = pa NEW AMSTERDAM (Île Amsterdam = otok = hrib ᴖ na vodi in ne v 
gozdu. Tako je postal moj stric iz Preske (haga) Jochann Jartz spet svobodnik mesta 
Milwaukee, preseljen na jezero Michigan izza velike luže za tamkajšnjo Liberty.  

 

Klen je člen = klen = trden, trd  child od Ovca and Jartz. Tako so Ovca =  Өuca z dvema jagnetoma in 
Jartz z Quirinom, ki piha z kvarta SO, postali ameriški državljani.   

trden jarc pa po njem s palico = pekliti 

Ovca je  mat od kurca       ȚȜ  = Jar ȚȜ            Jarše torej na desno proti Selu, na  ┼ »Ȝ ∩  pozneje Bred = 
bresti = brot = hlebec = jošk – dojka cuzanje = mleko = melk  = cuzanje ovce na Jaršah, woda je pa šele pri 
Svetinu na Koritnem   [Za časa ] 

Za časa Za časa ,  nato na Desno  ali Levo = T, a tudi ┼ »Ȝ ∩ … poznejšče Bodešče. 

 

Proti V = Jošt pa še ni groble ┘ , ta je šele po Φ (v latenu) je pa tam PEČ in zadaj Varuh Videc z  (ki 
gleda skozi rogove Gradišče, Wallenberg, in zadaj Jobsta. Grad je na △ hriba »Kozlov Brd«, »Kozlov 
rob«, je Lipniški in še nima želoda, ni na Dobravi ampak na Lipnici (potok). Na Lipnici (Leibzig)  (gozdu), 
še rastejo Lipe in Lipeti, ki so metalurgi, kovinarji in znajo kovati (pa še ne novcev), ker nimajo norcev (vodnih 
gnan koles).  

Potem se pa pa v -5.stol. pridejo izza Donave Boji (ki so bojevniki, vojščaki, niso mevže ampak volkovo, pa 
prišnejo siliti čez Donavo proti jugu, izza Donave Histra) ostanejo taki, ki so Franki = dobrovoljni, tisti 
bojevniki pa se napotijo prek Donave, ti so pa Bayuvari (v Boju varni (ki jih ščiti bog hrasta Donar, gromovnik, 
ki ima svoje svečenike druide, in svoje Tore. Ture  in svoja sedla  na hribih in svoje mostove na 
rekah, ki jih varujejo Varuhi, Poti Ture vodijo čez mostove, pog katerimo tečejo reke. Na vrhu hribov so pa 
sedla, skozi katere vodijo čez sedla in od tam na vse strani X in  naselijo ljudi, ki obožujejo hraste = bike ,  
pike ♥,  

 

krilna matica 

križ     pik   
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….. 

◯☀☁☂ ♠♡♢♣ ♤♥♦♧  ♨ ♩ - ☄… 

Četrtina kvart  črno sonce z žarki, oblak, marela,  

Pik črn, srce belo,   kara bela, žriž - detelja, - Kležnik  

Pik bel, Srce črno, kara ćrna, križ kel, 

Vroči vrelci toplice,  četrtinka glas, note 

 

marela, sneženi mož,  prečka od O,  comet -svetloba 

 

pa nasadijo hraste, ..Hrastje z želodom (rastline), Želod pa pobirajo Prasci in Svinje, Svinjke pa mečejo po goli 
travi fantje s pastirskimi palicami, ti se preselujejo proti jugu in so pa Bayuvari z druge strani Donave (Histra) 
od -5.stol. naprej.  

Kamna Gorica pa je Lipniška in ima svojega boga  Belina (na vrhu Stola).  

Moste so pa od -2.stol. naprej na Dobravi vzhodno od Dobruše. Tam imajo svoj vetrnik in svoje kamne, groble, 
mrtve.), Potem pa CAESAR (rimski consul) L. ~-50. V Čedadu in nato pa most na + caezar + cesta klakovana 
= kol col = Cuza = kljusa = qiusa = nato kljuseta s tovori vina, Pa Qurinovim Mostom pi     (zda kje vin to), 
potem pa zabiti sandali, vino ni treba plačati, saj sva ga sama popila, plačal boš pa žeblje. Zato so bili pa rimski 
žeblji tako dragi. 

 

Vrše, Vršac,   Vreče na nekdanjem bukovem gozdu, kjer so lahko polhi nabirali žir in se mastili (nabirali 
salo, salo je pa sol, t.j. produkt ki je bil že tisočletja nabivalo ob morju ali v rudnikih (Salzkammergut) 

Dokler je potekal promet samo prek človeškega hrbta, po tovorih po 1000 nog prenese 1/3 plaza = placa 
Oblaka, 2 plasa Brsa in 3 placa Žebretat in je bila 1 vreča težka ~ 32 kg  in 3vreče toliko 1 stot = 96 kg. In ko 
je nosil 2 vreči po 64 kg na svojem sedlu = 128 kg, je to bil tovor za patriarha, za katerega ni bilo potrebno 
plačevati Col = kolov, za katere so bili privezani konji. To je bohinjski tovor na poti (fannum Ferrum) tako za 
mežke = Medote, ki so nosili tovore prelazu na vrhu Bače  po valuti 1 kon je 2 mežka, mežka sta pa bila Vrha 
Baže.  Na vrhu je pa tudi kup kamenja, ki so ga pustili tisti, ki so nosili tovor (64 kg) = 1 mežek (kamen). Tisti, 
ki je pustil na vrhu Bače svoj kamen je bil Jarc = 64 kg = če je nesel tovor do Caesarjevega mesta , torej en 2 
mežka = 1 kon     Kon je pa 1 konec potovanja na  Ravnah začet pri Caesarju.  

Tovorilo se je pa kvinton = rdeče vino, ki je imelo barvo škrlata O  za navadne farje in vojvode, za knežjeka 
pa kraljevsko vino Re – bula, vino za bike knezoškofe zlate barve O. Razmerje je pa bilo 2O = 1 O. Isto 
razmerje je pa tudi bilo v Klučah nad Savico pod Bohinjsko Belo pri xxxx, je bila valuta 2 meha prineženega 
vina plačaš 4 meha, torej je nosil konj na spo, pol za gospoda in pol za sebe.  

Taka menjalnica je bila tudi v Mošnjah in verjetno tudi enaka razmerja po celi Kranjski, Carniola. To pa velja 
samo za mirne čase, drugače pa velja zakon močnejšega, zakon Mekvauža. Zakon Vrha, 

Hokler je bukov gozd in lipe, jeuše, topoli, ob Lipnici in je bila na vrhu Pleša, Goli vrh, Gale Vrh, Kallenberg, 
Golica, brez gozda in v njem ♢ na njem Dol = Wall in Vršac in železarska peč je bilo in je bila spodaj na 
Ravnini ♢ Osujek (posoda za oslo), Ovsnek, ki so ga sekli Kosci. Oves se pa kosi – seče in ne žanje, kar se 
dela s srpom (to je pa žensko opravilo). Posušen oves (Oves je latinsko ime za ovco) se nato zloži v stog (kopo), 
ki ima za osnovo kol potem se ob priliki celoten oves stepta s konjskimi kopiti, se prevetri in nasuje v vreče, 
te se pa uporabe za hranjenj konj na potovanjih. S vsem tem ženke nimajo nič skupaj, ker jih med sezonskimi 
deli ni (ker so doma nekje v Posočju ali celo v Veneti-ji kjer obdelujejo vinograde in njive).   Spomladi pa 
prinesejo možje sol in jo zamenjajo za Ovce = jagneta = Oves = sol = FERRUM, (ferrum je pa kovano železo 
narejeno v Kovarju, Kovačevcu,… ) spomladi drugo valuto kot jeseni. Tako delajo od zora do mraka od 
Valentina do Martina, potem pa dvakrat advent brez vetra = 80 dni, pa 24 dni norenja žrtja in popivanja, sexa 
in novine (69). 

 

Tako je bilo na Vršacu in Vrečah  od časa ] do časa ⁎†, kar je človek praskal, rezal, klesal, sekal, kopal, 
mareikaj dogodilo in spremenilo.  
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171123 

 

Tisti ljudje, ki so bili Bohinci, ki so pihali tako kot je vlekel  veter iz Bohinja, t.j. iz quarta (Četrtine)  VI – IX 
(je s 69) in so bili  in so tangirali po svojem pretežno bukovem gozdu, kjer je rasla bukev in s 
tem žir, so bili prisiljeni uporabljati morsko sol. Sol je pa bila že 6000 let potrebna tistim prebivalcem, 
ki so jedli rastlinsko hrano in uporabljali mleko. Sol (SOL = Solnce + Sol, vodi do ločitev soli, ki ima 
izvor v morju (Adria = Hydria) in Histria (Donava). Ta meja je pa na Bohinjskih gorah in je meja med 
Sočo in Savo. 

Torej je na današnji Dobravi rastel bukov gozd so bile solne poti že zdavnaj podeljene. Jarci Posoški 
in Adria  so bili ločeni od Savskih na osnovi lizanja soli, To sol so pa lizale vse živali. Kamena sol in 
morska sol je bila odvisna od vetrov ¤ = quartinov (četrtinov)  in na in vsa vegitacija in zoologija tudi. 
Zemlja je bila razdeljena na [zgornja polovica ϴ je boh (bohinc)], na vpliv leta na kroženje zemlje * 
in ⁎, = ⁑ = ⁕ in končno na uro dneva ki jo kaže kol ob koritu razdeljen na ⱭⱰ dopoldanski in 
popoldanski 12. zaznamovan z rimskimi številkami , poznejši četrt na poldne in tričetrt na »n«, = 
2x12  ✺ (12x2 = 24), = današnji 24 AM in 24 PM. 

 

 

 

 

 

 

 

Najprej pisava [od časa ] do časa ⁎†],   Vmes pa tudi [ ᴖᴗᴪΨ₼♯] 

 

Potem pa  Eiche, želod, Dobrava, po -2.stol. pa vse do danes = redek gozd, v katerem so pastirji pasli drobnico 
(ovce, koze) in govedo, jagri pa lovili prašiče in svinje s prasci, srne in jelene, …ovce in gosi... 

 

Išče se [I/Λ Barthias] v času [  do ⁎†] predvsem pa ✺✺〷☼)) na Funevi niz moin ne  qajeke 

in  cek = ež k     pežkepovernese 30  

[IDEOGRAPHIC TELEGRAPHIC LINR SEPARATOR SYMBOL]  〷 simbolne povezave med dvema 
vasema, ki imata strukturo od 1 do 6 (cerkev … mežnarja), prej lipo in pastir-ja s palico, ki je vrh 
te povezave   (na vrhu Vreče) na drugi strani pa obe wodi (Dobruša in Lipnica), pa Varuhi teh zvez 
Miklavži    Mihaeli, Ropi, Ravbarji, ,,,, 

Sedaj moramo najti ♢ v gozdu žir, želod, Žale, in to v bukovem gozdu, v dobravah z želodom, zdravilne 
rastline, ki jih je nabiral pastir drobnice in klavca (jagra, lovca, lokostrelca, ♐…) ki je zaklal ustraljeno živad, 
in jo vtaknil v kad s soljo in nasoljeno meso nato zadimil in posušil, kar dela še danes.  

Tako smo pa zopet pri Roku Gašperšiču, lovcu [9.- Strelec        ♐] in njegovi druščini in na Dobravah! 

 

 

Z Vreč (Vršaca, Vrha Dobrave, prej bukovega gozda je peljala z Vidika ◬538 m pot k X na Dobruši in na 
Lipnici, kje so ostanki te poti vidni v konfiguraciji. 

Pregled na Google Earth: 

DEZELA JSD-SLIKE\Misace- ESRI.ArcGIS.ADF.Web.MimeImage (1a).jpg 

DEZELA JSD-SLIKE\Misace z Jelovico.jpg 

Vrh Mosatschno [GPS: 46°18'43.61"S/ 14°12'20.45"V ◬538 m (Vidik)], pogled na Jamnik, Mošne, 
Radovljico, Wallenberg, Bodešče Katarino, Gradišče Vodice. Kroparsko goro, Kropo, Mekvauž, lipniško 
dolino, Brda, Triglav, na vse, tudi sv. Peter, Jamarski vrh, Dobrčo, Slatno, Brezje,   Tržič, Storžič. 

  

Najprej je bil bog O, poj moj pa bvo dohzajt ▼ Փ jpa naredu BABO ᴖ, taj pa rodiva dva sinova 
ⱭⱰ. Poj j'h je pa po dojiva ω, sta pa zrasva u dva fantiča  ♂♂……  

Baba je hrib = (polkrogla) = polovica boga, ki je O, in nato ϴ, Փ to zgornja polovica ϴ je boh (bohinc), 
spodna polovica pa baba, (hudič). Poj pa dobi baba dva sinova, zasenči boga, poj pa zgleda od 
spodej use tko, d'j baba sama na vrho, za no pa sam modrina, pod babo pa se vid pa sam joške 
na kater'h cuzata oba sinova dvojčka. 

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Misace-%20ESRI.ArcGIS.ADF.Web.MimeImage%20(1a).jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Misace%20z%20Jelovico.jpg
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»Vreče« = »Vresje« = Brezje  = isto kot dobrava vzhodno od Mošenj, kjer teče »Rajsa« = močeradasta kača, 
Ki ima kite po vrhu, kača. Li je taka kot »bičevnik« ki se vije po dolini, dolu. Tam spodaj je potem izvor Rajse 
v »Kaxxx, nato pa kovač »Resman« torej »Reiseman«. Resje = Reise = potovanje v katerega se dvigne iz 
doline navzgor Gabeva, Gabela, prečka.  Bela je potok šumeč potok, pot kot prečka kot pri venetskem jadru ( 
ki ima »sošnik«, »prečko« in spodaj »drevo«. Krop-a = Bistrica = Vretje , ki prihaja iz izvora, reti = riti. Rije 
se pa lahko tudi zemljo z drevesom. 

Izvor Riti je pa studenec, močnik= Motnik = tolmun v vodi.  

Izvora vode pa se pase polž brez hiške  in to vse tja do Pužmana v Poljčah, skozi po (močvirni, mokri) dolini 
navzgor. Toso videnja in predstave tistih, ki so poznali Lipe, Breze, to-pole, jeuše = Jela (andreja) ✺◬455,5    
je sočno drevo, drevo polno soka, smole, ki jo je spomladi mogoče odrezati in nato iz nje narediti lubarice, vrvi 
in kite, narediti   

pa v , V resje = Brezje, bregje, bregovi, naklonjene ravnine, imajo svoj naklon, svoj naklonski kot  (alfa, beta, 
.. psi, teta, … razmerje  1:5, ali 3-4-5, pravi kot, enostranični trikotnik 3x600, …. 

 

Rays je prvotna oblika Raysje, Rajsa, , kača ni Rajsje ampak ločnica (voda) med dvema Rajsama, Bregovji, 
Brezji in Ima »Pod Rupo« svoj izvor. 

 

Reti danes temu rečejo Obregje, ko gledajo iz doline navzgor v modro nebu po Čajnarju, Njim se tudi »šajne«, 
da bi temu rekli kaj naj bi to pomenilo. Ko so so pa prišli v -2.stol. Celti s svojimi Celti (okroglimi so pa 
popačili vse V v B,  pa rekli »bistahor«! Nič levo na pravo, nič na desno ne nepravo, ampak ravno »direkt hor« 
in zategnili konjem vajeti, staremu »vista gor« ko so pognali svojega konja v klanc, ko so pa gledal v gor v 
»Šajnane« so pa popačili to v Čajna. Tako je tudi, svoje cajne (žakel, ki ga nosiš z roko. Brezje tako postal 
vreče, šanjanje tam zgoraj v Čajno.  

Na vrhu gor tam kjer sta dve dojki, med njimi je pa ostala Rajsa, dolina med obema dojkama. Tam, kjer so 
prej stali kožarice, lubarice so pa pa postavili svoj šotor z 12 koli zgoraj zvezanimi s vrvjo, spodaj ob Lipnici 
on na nasprotni strani postavili poznejevrvi, da so se ljudje držali, ko so bosi bredli.  

Potem pa pridejo »rimljani« so pa skoraj vse stari tako kot so jih našli, so pa postavili » an, dreja« , ki je vrtel 
»an dan« ✺✺〷 in naredili »pod vin«, Vin je vijuga na poti = S, {kje bva že prilka}, ki se postavi pred 
Andreja, ki ima svoj 〷 t,j, Križišče poti in Kluče = Ciusa kjer hranijo tudi svoja kljuseta z ovsem. Spodaj pri 
Dobruši pa postavijo most »ΦXΠ«  Φ » X (andreja) » Π «  »«« (andreja) »= 

Tako se pojavijo potem med obema »Gorama« Zajčje poti, na njih pa vinogradi in »Kopana« pa »Svinjke« pa 
Zečji grasci, ki zginejo šele, ko postavijo tamkajšnji Barti, Levi z štrikom = Lasom, svojo gajžlo, bičem, ki jih 
rabijo za konje in govedo (ne pa za Jarce), kse pojavijo Jerneji, ki pozneje poskrbijo za to, da odstranijo Sohe, 
ki gledajo na vse 4 strani in postavijo cerkve, eno sv. Petru,drugo pa Primožu (prvemu sinu, ki se ogledujeta 
med seboj z iste višine (839 in 831). 

Dokler so vodile »vias solem et ferrum« med obema točkama in smo imeli lastne »libere«, ki smo imeli lastno 
kri in niso naši kralji imeli lastno spremstvo, se ni veliko spremenilo, ko so pa začeli najemati tujce in se je pa 
vse to začelo hitro spreminjati. 
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»Vse to začelo hitro spreminjati«. 

»Vse to« = integriteta, celovitost, tako ozemeljska kot tudi časovna. 

Vse to so naselja, poti = relacije, pozicije in časi transporta kdo, kdaj, koliko, zakaj, in čemu se je kaj 
dogodilo. Za vsako akcijo je potrebno identificirati te značilnosti.  

Če smo se koncentrirali na Vrh Meyssach in izhodišči Moste in Jamnik, katere poti so peljale v ti dve 
točki.  

Moste so na relaciji v ✺◬392  Globoko in GPS: 14.2093/463225 

Globoko in [čas ]     »ΦXΠ«  Φ » X (andreja) » Π «  »«« (andreja) »=  
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Moste [čas ]     »ΦXΠ«  Φ » X (andreja) ✺◬392      GPS 

 » Π «  »«« (andreja) ✺◬455,5      GPS             »=   

 

Že Agrikola je poznal na Koroškem + Kranjskem (torej tudi na DEŽELA JSD) rudarske vreče narejene iz kož 
(xxxx – katerih živali pa ni povedal).  Meyssach pomeni lahko tudi Meys  = Mais = koruza, ki je takrat še niso 
poznali, kaj je pa pomenilo, katero žito, pa ne vem.  

»Meise, die, (-, -n) Tierkunde sinica; eine ~ haben figurativ biti nor/čez les«  = pa čez gozd, čez »preval«, 
valjanje čez sedlo s tovorniki s konji, osli, prek grebena      od Mošenj pa do »Stočja« (Lipnice in Kroparice) 
pa v Kropo (kjer pustijo kelti svoje novce). M'kvauž  na Stočju je pa »varvou al pa raubau potnike« (od tod 
tudi Kamnogoriški »Varl« - ki je imel na izvoru Lipnice svojo fužino, Fogino, ki je poznaje folcala les (phala 
les = oblala) v Kamni Gorici pa kovala »meiselne« = dleta za »obsekavanje« kamna. Ta M'kwauž je vtikal 
vse kar lahko pridobil, oropal v »Mein Sack« = v svojo vrečo, ker je stal na svoji Rajsi . risu, poti, ..  

Na poti iz Mošenj s        

Radovljica X  v l. 594, R ….Π     P otok Lipnica   Na Kmetih, Baverji  (in v Nemiljščico in nato v Selško 
dolino)      peš pot na greben proti »Bannum Ferrum, Galleberg (Goli vrh) Sv. Primož. Jamnik« kjer so pred 
l.1314 rasli vino-gradi in so imeli Cres kjer so metali svinjke…… Kropa (potok) vmes tem pa M'kvaužouc na 
svoji straži † nad Sotočjem Lipnice in Krope, od časov Keltov, ki so jih nadomestili Rimljani s svojim Π na 
slemenu ΦΧ, potem pa vsi tisti, ki so vlačili vreče, in tudi kožne vreče, ki so jih uporabljali rudarji. † pa kaže 
tudi na Raco in Vodice in od tam proti Mošenjski planini in naprej na Ratitovec, še danes ovčja planina. 

V [času ] torej še ni bilo nobenega lubarice, ni bilo M'kwaužou«, Pot je prišla Iz Kamne gorice 
mimo sotočja in navugor mimo Brezovice, kjer je budi osredotočena tudi druga Kamna Gorica, 
ki je imela svoje železarske peči a ni imala kovanja (Kovarja), ker so delali na volka. Tozadevne 
žlindre je pa našel Janez Šmitek, ki so sodile v xxx. 

Pot iz Mošenj je pot Celtev, ti so imeli Celte ✺z 12 koli in ne lubarice. Ti so imeli novce, ki so jih 
pustili v Kropi, uporabljali poti kot prečke (torej tudi Gabele) speljane v serpentine = Σ, primerne 
za konje, ki so jih uporabljali tako Veneti, kot tudi Kelti, vsi so bili pa bosi, niso imeli kopit ne žval, 
torej tudi ne vajeti, ampak so imeli samo lase, vrvi, biče. Sedla so bila iz kože, jermeni speti z 
zaponkami, {Schleife, die, (-, -n) zanka; pentlja; (Flußschleife/Flussschleife) okljuk, rida}  (t.j. tudi 
osnovna značitnost Hrvatov).  

Prejšnja pot se je spremenila od Stočja na hrber in Brezovice na prek Berigle (kjer se je potem 
nastalo stičišče poti me Kropo in Češnico) in navzgor na Petelinovec (šentjernejci petjal'n – 
dolenjsko železarsko središče, tudi z ostanki timskega kovaštva = Kovarje in Mojstranski 
kovači).  

 

 

Na Meyssach je bila tudi kota (andreja) ✺◬538, torej goli vrh, Gallenberg, Kallenberg, Videc s katereg je 
bil možen pregled čez varovano (ali oropano) pokrajino. To je glavna funkcija, ki je tista točka nad Stosjem 
ni mogla izvajati.  To si pa oglejmo na Google Earth kot krožni pregled na »Vrh Posatschno 538 W«. 

 

Pogled z  

 

Vrh Mosatschno [GPS: 46°18'43.61"S/ 14°12'20.45"V ◬538 m (Vidik)], pogled na Jamnik, Mošne, 
Radovljico, Wallenberg, Bodešče Katarino, Gradišče Vodice. Kroparsko goro, kropo, Mekvauž, lipniško 
dolino, Brda, Triglav, na vse, tudi sv. Peter, Jamarski vrh, Dobrčo, Slatno, Brezje,   Tržič, Storžič. 

 

 

 

 

 

92  Globoko (Komuravšce 2 čez Dobravo. 

     Cole z Andrejci = sohe = oguljena debla z glavami obrnjenimi v vse strani (1ali 2 ali 3 ali 4) imenovane 
Golc, Goli vrh, Gale verh, pleša, …..Golica, zabite ob poti s tesanim koritom. 

Cole z Andrejci = sohe = oguljena debla z glavami obrnjenimi v vse strani (1ali 2 ali 3 ali 4) imenovane 
Golc, Goli vrh, Gale verh, pleša, …..Golica, zabite ob poti s tesanim koritom. 

 

 

 

 

Pogled z Vrh Mosatschno [GPS: 46°18'43.61"S/ 14°12'20.45"V ◬538 m (Vidik)], pogled na Jamnik, 
Mošne, Radovljico, Wallenberg, Bodešče Katarino, Gradišče Vodice. Kroparsko goro, kropo, 
Mekvauž, lipniško dolino, Brda, Triglav, na vse, tudi sv. Peter, Jamarski vrh, Dobrčo, Slatno, Brezje,   
Tržič, Storžič. 
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To pot pa kaže na področje  na vrh Lipniške in Mošenjske okanine, 

Tolej Dobrava takrat še ni bila zasedena razen rudarskega področja. To je pa povezano z rudniki, gozdovi 
(oglje), nadzor rudarstva že v času -2.stov. in povezave s trgovine s soljo, živino, torej Merkurja in 
Vulkana oba brata, z luknjimi v vodi, z linzverni (lipvimi črvi, zmaji) s svojimi luknjami, itd.  

Torej Kelti so nasledili skupaj s prvotnimi prebivalci (lipeti), pozneje so pa prišli želodi in hrasti, še pa 
pozneji Andreja z svojim . 

Svinjami, pa še vedno s kostmi (kostjanarica - Kocijanarica) X. 

Kdaj so pa zgumile Vrv, Brv ne vemo. Mostu ni bilo nikoli,  

Mošnje so dobile svoj Beutel = Mošnja) (Povezava Wallenberg = Mošnje je trajala do izumrtja 
Ortenburžanov. Ortenburžani so bili zadnji varuh partiarhov, potem so vili oslebljeni in camenjani ma    
Ustanovitev ljubljanske škofije, Boji cesar – papež, .. Zadnji , ki je ščitil to vezo je bil 1422 iumrli 
Ortenberžan. Tambajšnji recimo jim Dobravčani so dobili nove gospodarje ( posvetne). 
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V [času ]   -  Na Meyssach ✺◬538, torej goli vrh, Gallenberg,       

 

Stara Venetska ureditev, vezana na staro verovanje, se je srečala s Keltsko ureditvijjo (redom, voaškim 
redom vojske , Herra. 

Ljudje, ki so prihajali iz porečij, so stekal v Severno in Baltsko morje, so potovali čez Dodonavje v Alpe in se  

Zbližati s tistimi, ki so živeli ob sredozemskem morju. To se je pričelo v 6.stol., ko so ljudje iz severa pričeli 
riniti v tople kraje in se tam tudi naseljevati. Sprva predvsem vojščaki (Boji   -  voji, vojskovodje, Herri) v 4.stol. 
Boji, nato tudi cele družine z orodjem in  živalmi skupaj. To se je dogajalo predvsem tam, kjer so bili primerni 
gorski prelazi (Brenner, Reschen, Gotthard, …) in začeli siliti v Padsko nižino.    

Ti ljudje so prinesli s seboj novo verovanje, navade, znanja, informacije in svoj DNA.  

Ti ljudje so verovali v 7 dni v tednu : I Sontag, Sonabend, II Mondtag, III Freytag, IV Donnerstag, V 
Mittwoch, VI Diensttag, VII Mondtag. Torej je bil dan razdeljen na noč in dan oz.   

Roka je pa imela 5 prstov Od palca navzgor (gor = gora) do mezinca (srednjega) najnižjega navzdol. 
Najvišji je pa bil Freytag (izgovori frajtag). Doline v dlani so bile pa na desni roki (kjer se drži meč) 
razporejene kot sedlo (sedo), sedem, v obliki grške črke Φ. 

 

Pri nas pa je mezinec (sredni prst) na najmnjšega prsta, spodaj torej spodaj ob Wodi s koritom in žlebom.  
Mi pričnemo šteti hiše od spodaj navzgor, Nemci Goti = Bogovi = Bohinci pa začnejo šteti od Žleb – 
Korito – Kovač ☃  - Lizneku, rudarju, ☂ in končno na riti pri ☁. 

                          Primašč                     Brs                               Oblak 

Teden ima 7 dni, dan dve polovici, 4/4   ,  6/6 6 ⁎     8/4x2 ⁕       10/10       12/12       16     24     32     64. 

Ura ima ¼  (prvo, pol, tričetrt,    ni pa obenih minut ali sekund. 

Točnost, ločljivost je določena na ¼ ure.  

 

Tisti, ki so delali »na kol« zaboden ob koritu, »na spo«   [l/2 dneva]  

Tlaka in druge obveznosti so bile pa delo za gospoda so pa delali od zore do mraka in ne od sončnega 
vzhoda ali zahoda. In to od takrat, ko so je predali Gottu, Bohu, Bohincu, ti so poznali 1 Bog = Sonce in 
¼ dneva (malca), ¾ dneva Mallzeit = čas mletja z zobmi in ne na vodnem kolesu. 

In za malco je moral poskrbeti gospod. Tlačan je moral delati, gospod je moral pa dati hrano.  

 

{V [času ]   -  Na Meyssach ✺◬538 m torej goli vrh, Gallenberg,      } 
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Na  našem Meyssach so bili pa liberi, svobodni vojščaki, navajeni na svoj red, kol, meč †, Bili M'kwauž', 
in imeli svoj Meyssach = svoje Sache , svoje navade, svoj red, svoje pojmovanje, svoje značilnosti, med tem 
so si pa svojo pravico priborili tudi z mečem. Bili so »na straži« od sv. Valentina do sv. Martina (Valentin = 
od kurca       ȚȜ  = Jar ȚȜ   pa do  Mart-ina = 11.11. Potem se je pa pričel čas adventa in pustni čas in čas 
norenja = Čas boginje matere Noreje, s dvema postnim časom po 40 dni. 

V tem času pa Kraljevič in princesa in Bauer 0 graditelj s svojim štrikom na vozle in utežjo.  

Tod ni nobenega . 

V Mošnjah pa l. 1626: 

 

Vas je X na križišču stoji cerkev.  

 

V Mošnjah se pa začne     zgoraj navzgor v ▲ cerkev †      1          6 ⁎ ▼ = Mežnar 

 

                              Vukan 14      Fels 15      Blažek 16     Reš 17+18     Sorčan 21   Mežnar 22 

                               Luknja           Peč                                Reč (i)      

                               Palec            kazalec                          sredinec      

                                   I                  II                                       III             V                VI 

                                 ⁎†                            Peč  ?  Sora = vertikalna os = kol=☂ 

                                                                                              Potem je   ☁ = 19 Merkel+ 20 Klemencovc                                  

                                                                                             Merkel = pastir za vse  in . 

                                                                                              3/3           1             

  

⁎† 

V Radovljici kjer je pa X in  se začne  

 žleb – korito – 1  

 

« ✺✺〷 in naredili »pod vin«, Vin je vijuga na poti = S, {kje bva že prilka}, ki se postavi pred Andreja, ki 
ima svoj 〷 t,j, Križišče poti in Kluče = Ciusa kjer hranijo tudi svoja kljuseta z ovsem. Spodaj pri Dobruši pa 
postavijo most »ΦXΠ«  Φ » X (andreja) » Π «  »«« (andreja) »= 

 

☀✺     

 O 

Ж  = ZHE  življenska linija, Z-H-E  (skupaj – zgoraj – vzhod)  =   Φ (razpolovljena dlan = fi 

Cirilica                                   Gotsko                                                Grščina            

 

Na dlani se vidijo 3 polja A = palec, B = Kazalec in C sredinec do  

 

z  

DEZELA JSD-SLIKE\Roka iztegnjena IMG_0225a.jpg 

 

DEZELA JSD-SLIKE\ZAGORICE-a .jpg 
  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Roka%20iztegnjena%20IMG_0225a.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/ZAGORICE-a%20.jpg
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Mošnje in čas in lega. 

I in O    Ө + Φ = ¤ /  

˥  palica visokih tonov = pastirska palica, ovčjega pastirja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jošt 24,12, prejšnji Jobst 13.12, »sopraznovalec« sv. Lucije, je še vedno nekdanji boh, ki je 
postavil na Dobravi svoj vetrnik, na nasprotni strani, kjer je zahajalo sonce je pa bilo Brezje, 
Vresje, Resje, Rajsa, Rupa, in naprej gor močvirno zemljišče, nekoliko bolj levo pa Batranca, ki 
ima pa tudi svoj vetrnik (vernik od tistih, ki so prišli čez Komuravšce, torej Lipničanov pred več 
stoletja pred tistimi, ki so prišli s severa v -2.stol.).  

Vetrnika sta oba obrnjena v smer Golice, rudo pa oba dva očitno kopljeta na Kamni gorici, na 
Vrečah.  

V Mošnjah je pa v l.1826.več imetnikov posesti, kmetov, ki imajo od časov Marije Terezije ime Reš. 

 

»Posestniki« z imenom REŠ  

‘5  Reš Matija 8 in 9 Peš  Jožef,  Hiša Reš = Janša Jurij 17 + 18, in 37  Tonček Reš Anton, za njim je pa še samo Kralj Alojz (prevoznik)) 38. Koščar.  

 

Torej 6 Rešev. 
  

Mišače:  

Močilo = korito = pod današnjo potjo v Globoko.  

Če je bila na Vreči tedaj naselbina Mosatschno, ki je po l.1314 propadla in se ukvarjala z rudarjem na 
Vrečah, ki so dobavljale rudo fužini v Kamno Gorico, ki je delovala že pred rimskimi časi, so morali 
prebivalci po l. 1314 preiti na živinorejo, izsekati gozdove in urediti polja, travnike, pašnike. Kamna 
Gorica je pa prešla na vodne pogone že vzporedno s Kovnico, ki je v 12.stol. dobila norca. Tedaj so 
Ovsiša imela predhodno travne površine, namenjene konjem, ki so jih rabili železarji za transportne 
namene. Tedaj so pa Mišače prevzele prejšnje ime tistega prejšnjega na Vrhu Mosatschno. Dobrava 
je bila pa že pred l. 1314.razdeljena na vasi, ki so imela staro gospodarsko strukturo, ki jo 
najdemo že predhodnih Mošnjah z mežnarjem, torej   

 

Γ(gama =  γ)   pastirska palica   = kol za privezovanje 

T (tau =  vrv, ♌,γ) in= spletena vlakna, lasje, kite, laso;  

B          Splav = Brod,  

 

Od Mošenj Bos čez Savo….. v ΟΟ◯☉☼ na Vrhu Mosatschno »potem pa izsekati gozd in 
narediti Mišače ◇«.  

 

 »     Potrebno bi bilo vse pregledati na ֎✸    ۞ڍ. Spremeniti  v krmilo na 12 naper (tega pa ni med 
12 med 32      » tega je v Mošnah  s skupaj z Sv. Andrejem, ki ima še tudi  svojo     ⁕  duh, Geist že iz 
rimskih časov 1-4.stol.   

Mošnje imajo torej tako Imhotepa s svojima obema trikotnikoma [3-4-5] kot tudi most na + T s svojim 
razgledom (danes preneseno na samostan na Brezjah s svojo cerkvijo sv, Vida). Torej nekdanji Jobst, 
poznejši Jošt = Joža 24.12. se začne z mrakom in se neha do 24.00  dan 26 12 Sv. Štefana. Joža ima 
ravnilo in žnuro s kembelnom, ki deli čas na kote razdeljene v 30o (kotnih stopinj), ki jih je pa mogoče 
razpoloviti, torej  24 urno razpolovitev na čas enega dneva. 

 



70 

 

Mosatschno    =   Mos at čno  =  

 

Γ(gama =  γ)   pastirska palica   = kol za privezovanje 

T (tau =  vrv, ♌,γ) in= spletena vlakna, lasje, kite, laso;  

B          Splav = Brod,  

 

Od Mošenj Bos čez Savo….. v ΟΟ◯☉☼ na Vrhu Mosatschno »potem pa izsekati gozd in narediti 
Mišače ◇«.  

 

 »     Potrebno bi bilo vse pregledati na ֎✸    ۞ڍ. Spremeniti  v krmilo na 12 naper (tega pa ni med 12 med 
32      » tega je v Mošnah  s skupaj z Sv. Andrejem, ki ima še tudi  svojo     ⁕  duh, Geist že iz rimskih časov 
1-4.stol.   

Mošnje imajo torej tako Imhotepa s svojima obema trikotnikoma [3-4-5] kot tudi most na + T s svojim 
razgledom (danes preneseno na samostan na Brezjah s svojo cerkvijo sv., Vida). Torej nekdanji Jobst, poznejši 
Jošt = Joža 24.12. 

 
Zahnarzt Inning am Ammersee - Zahnarztpraxis Klaus Moßhammer 

 

Sedaj pa naredimo Integriteto = »Intenger« = vse skupaj na en koš    Koš je pa I = Informacija = del 
SOCRATESA.   V S je I najmanjši prst, ki vse pocuza, tudi Dobrušo tja do Imhotepa = ~ tja do 5 000 let od 
klime do današnjega Janeza Korošca z Vrbenj, Janeza Janšo čebelarja Marije Terezije, itd. 

Tja do Stola  » 

 

DEZELA JSD-SLIKE\Mosnje  s Peci na Dobrci 1a.jpg 

DEZELA JSD-SLIKE\Mosnje  s Peci na Dobrci 2a.jpg 

 

-8.stol. naselitev Pod Stolom od Vrha Stola navzdol do Ratitovca in Babe na Jelovici. 

-5.stol. Laten  Glauberg, An Gora = Ankara (Turčija), An Gora (nad Poljčami), kjer se na ◊ »golici« 
razporejeni Straža, Ravnince, Močilo pod Stražo, Cres, Grmada, Razgled = Videc = xxxxx, Gol = 
Kol = 4 strani neba = soha, in juknja pod soho., kjer je Gorjak, ki ima svoj rog in cres = …….in ima 
svojega M'kvauža na Peči (nad Vetrnim na koti       na Dobrči 

-2.stol. Vetrniki = Windi – na Dobravah Laten  Glauberg    I in O    Ө + Φ = ¤ /  

 

Na Dobri gori = Špik  

Na Gradiški Straži ….. 

 

Γ(gama =  γ)   pastirska palica   = kol za privezovanje 

T (tau =  vrv, ♌,γ) in= spletena vlakna, lasje, kite, laso;  

B          Splav = Brod,  

Blaž Taugenix  = Nepridiprav = »♌γνχ«  
  

https://praxis-mosshammer.de/
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Mosnje%20%20s%20Peci%20na%20Dobrci%201a.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Mosnje%20%20s%20Peci%20na%20Dobrci%202a.jpg
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Webdings 

vid, sluh,   VONJ , OKUS, ČUT 

 

 

        

Iskra, fiferoni, ščipanje. Dvojenje, ulom,      do    polje  polovica polja 

,  

        

Vulkan-grom,   oko,   uho,    pot,  podvoz,  Most, Prehod, Brod = Wadja, vodja, čoln, Floß. 

 

BREG 



 

B    R    E    Z    J    E 



-------------------------------- 

Vera = vsak po svoje v rodovih, redih 

Prostor od Baltika do Levanta, Azije do Pirenejev. 

 

171130 

Od -18.stol. naprej je Patriarh, ki vahta vahta »Setemare« = sedem rokavov Pada in Setecura = sedem izvorov 
Timava. 

i  

sedem rokavov Pada in sedem izvorov Timava. 

SETEMARE      SETECURA 

 

Webdings   Wingdings 

Objekti        lastnosti  

Samostal.   pridevniki 

 

Uteži        swing               utor + utež    pik + matica  osel    vidra    jastreb    riba     invalid  pik+matica     

 

Objekti        lastnosti 

 

sedem rokavov Pada in sedem izvorov Timava. 

i  

SEDEM ROKAVOV PADA IN SEDEM IZVOROV TIMAVA 



       

 

SETEMARE      SETECURA 



       

Od -5.stol. naprej  
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NA ANGORA pa Straža, Ravnince, Cres, Grmada, Gornik, soha = hose, lukna. Vides  

 

NA ANGORA: STRAŽA, RAVNINCE, CRES, GRMADA, GORNIK,  SOHA = HOSE, LUKNJA, 
VIDEC, ŠOTOR 

 

 
 



        

    ☺   

 

 

 

        

 

Vid, utež+kovanje težko, tempelj   sluh   most 

Smrt viva   viva smrt, zgoraj zastava, 9 deležev, viva 

 

Monkodonja je sedež (stol) vojvode, knjaza, krala, (še ne cesarja = cestarja), ki nadzira () vse kar 
plava, brodi, leze, pretovarja, tovor,  

PLAVA, BRODI, LEZE, PRETOVARJA, TOVOR,  



   ☺   

 

V času Monkodonje je vojvoda nadziral ta Setemare, kot tudi Setecura, vse kar se je dogajalo na obrežju a tudi 
vse kar se je dogajalo v Podonavju in Baltiku a tudi v Veliki Britaniji, severnem morju in nato prek Rusa, Rasa, 
Raša, Roža, Rosta, …..do Crima, Male Azije, sotočja Evfrata in Tigrisa, Arabije, Egipta, Vtat v Sredozemlju 
in po Atlantiku do VB. Vse to je obvladoval Ogenj Peč, Skalo, Luknjo, Vrh, Dol, ……ni pa še bilo rogov, bili 
so Svečeniki, vedeži, vidci,  niso pa hoteli poslušati, temveč samo ukazovati. 

 

V -8.stol. pridejo k nam ljudje z Lipami (pastirji s ΓTB - »♌γνχ«) lipeti, s svojimi druidi, ki vse 
[] s svojim rezlanjem po kolih, vozli in vozili, splavi in brodovi, svojo rokoborbo in obkroževanjem 
in vsi namazani z blatom (Kimerijci, Skiti, Hrvati)……pa svojo lučjo in soncem = soljo, …. Pa prinesejo 
drevesa, sveta drevesa, s svetimi plodovi,    s svojimi »patriami«, patri, pastirji, partijami, partizani = gošarji = 
M'kvauži, …  GOŠARJI  M'KVAUŽ'       
  

 

Ti prihaja tako s severa in juga, z zahoda in s vzhoda, tja se pa tudi vračajo! Eni so romarji in hodijo po svojih 
verskih poslih, drugi so trgovci in iščejo kluče , vsi si pa ogledujejo , poslušajo , pletejo , nazuvejo 
stike , goljufajo , lažejo , izbruhajo , se izogibajo , podvaljujejo , in premeščajo , .. 

 

(Huni su upotrebljavali stremen). 

 Kimerijci i Skiti. Od početka V. st. pr. Kr. sve se više učvršćivala vlast ... U IV. st. pustošili su 
Krimom Huni, nakon njih Avari, Hazari i Slaveni. Ondje su se nastojali učvrstiti Bizant ...
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V -6.stol.pridejo s severa begunci s severa, od Baltika. Prek Donave in prek do Jadrana, trgovci in božjepotniki, 
trgovci, ki prinašajo nova znanja, vedenja, navade, verovanja, ….Boji,  

 

 Okoli -200.se pojavijo begunci izza Donave, so kmetje, graditelji in železarji so junci  in se naselijo na 
vetrnikih usmerjenimi k Golici. So povsod v bližini rek Sava, in potokov (Dobruša).  

Dobruša je tedaj že speljana izda Dobrče iz mlake pod Drage, Draga pa še ni speljana v novi tok    Kdo je z 
drevesom speljal tok Drage v smeri današnje cerkve?do Zgoše (imetje patriarha)    Tisti z Angora. Angora pa 
nastane po -6. stol            

 

Hemmaberg    začetku 5.stol.še pred vhodi Hunov, Skitov, prva cerkev in krstilnica.  

l. 500 krščanske cerkve, trgovina,  

 

 

Vodja, Wadja, je bil pokopan s častmi in gomilo, če je bil čaščen , Geist), gajsten, duhoven, druid, pastir…. 

Če se je pregrešil, grešil,  pa namočen ali v močvirje , bil le ob moč, oblast, ali bil ustreljen ali zadavljen z 
lasom, ali kamenjan, ali rezan.        Mossleiche,  

 

 

V -15.st.pot:     Jamarski vrh,  

V – 6.st.    Goli vrh   Angora 

 

 

Mošnje kupili Ortenburžani 1154. 

Otok 

Podvin  

 

Forenzika 

 

Cognosco, spoznanje, kognosticiranje 

https://en.pons.com/translate/latin-german/cognosco+te 

1.  

Cognosco       kennen lernen, erkennen  naturam boljsque kognoscere  

3.  wiedererkennen 

9. ( m. Akk. ) Pesnik. ; nachkl.  

Cognosco   m. jmdm. geschlechtlich verkehren [uxorem alcis adulterio ]  cognovisse, cogo, cohabitare, 
cohabitator, cohabito  

zavohati, spolno zavohati, polizati, naskočiti, se zadovoljiti,      zadoljnost : veselje 

Cohabito = samozadovoljnost = samoi 

Habilitacija      pridobitev pravice predavati na visoki šoli       čvek in ne znanje, govoriti o tistem, kar 
sami nismo spoznali, dojeli.   +  lojterca = dohodki = denar = vrednost 

-------------------------- 

https://en.pons.com/translate/latin-german/cognosco+te
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.pons.com/translate/latin-german/cognosco&usg=ALkJrhiq9dw6pzSaC6cQwNCs56QYFDnB8w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.pons.com/translate/latin-german/naturam&usg=ALkJrhg3jFPmTHznvgH8vXg1EVmsP1IEew
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.pons.com/translate/latin-german/moresque&usg=ALkJrhj2fV81epCdqVCYRGXfedwKO4zNsA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.pons.com/translate/latin-german/cognosco&usg=ALkJrhiq9dw6pzSaC6cQwNCs56QYFDnB8w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.pons.com/translate/latin-german/cognovisse&usg=ALkJrhh1E7n-KZcg8hO7LcsnEAxCrQph-w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.pons.com/translate/latin-german/cogo&usg=ALkJrhhwlAOOg_Pjucpo1Okxzg6EiRrKiw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.pons.com/translate/latin-german/cohabitare&usg=ALkJrhhUGHWgijTHEIpDMxpF7eE8NUm3Vw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.pons.com/translate/latin-german/cohabitator&usg=ALkJrhjcRiout3p3PUHnUiucHRA18vGYvg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.pons.com/translate/latin-german/cohabito&usg=ALkJrhjv9Qt4ktn97JCyiGBWSr79vFFi3A
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Mošnje    Spodnji Otok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okoli l. 1324. Se pojavi ob Mošnjah niz naselij, na Vrhu Mosatschno pa začne rasti gozd. 

 

Dobe, ko je bilo mogoče prehranjevati tisti, kar je zraslo po takratnih življenskih možnostih, je bilo konec. 
Konec je bilo reda Herrmannov s svojimi AN GORA, s svojimi kresi, poslušanji, poslušanih, poslušnih li-
berov, pojavijo se od dežja izcuzani kmetje prej »Baiowari« ki so delali hrup po Kovarjih s svojim kovanjem 
na ¾ tolčenjem po nakovalu (polka = muzika, je hlapec, ki tolče po ¾ taktu kot kak Hefajst v svoji luknji, 
konec je kovanja za bogove na vrhu gora, ki so imeli svoje bliske (prebliske – kako bi koga nategnili in izro-
pali). Pojavi se cesar, ki ima vse tisto kar je imel prejšnji KRAL, ki je sedel ob svojem koritu, molzel vse, ki 
so mu bili podrejeni. 

Sedaj je pa xxxx in se preseli od vode na sam vrh (Brda, hriba, Kugle, ….), pojavijo se rokodelci, ki niso 
kmetje, nimajo zemlje, imajo pa koču (kučo), ki si jo sami iztešejo s sekirami in ne z dleti po žnurci in s 
vasserwagi in kembelnu.  

Konec je kopanja za dušnega gospoda, ta sedaj zahteva denar. 

n  baoerji or pemci   Boeme, Boji  Bavarci 

 

Baltic 

 

n  baoerji or pemci   Boeme, Boji  Bavarci         bačarji na Bači, Vrhu Bače = vhod v Posočje!  

PAN    Kopane = 

rassica oleracea     Kapus, Kupus, zelje,    Na Brezi, Na bregu, kopane, potem pa zelje, zevnik, 
sevnik,       Broščar     danes pa pod Broščarjem  Reš,  
  

1                   22           Brassizi           Brošt                P'r Brôščarj'             Pri Broščarju 
2                   21           Kral                 Žaber               P'r Méncgarj'           Pri Menzgarju 
3                     1           Spendau         Spendau           P'r Špendáv             Pri Špemdavu 
4                    3            Poscjlep         Orel/Požlep      P'r  Požlép               Pri Požlepu 
5                    4           Voru                Orel                  P'r Cvêk                   Pri Cveku 
6                   18          pri Mathich    Mačeč               p'r Mašč                   Pri Mašču 
                                                                                      P'r Máč                    Pri Maču 
7                    8           Mischna         Mišena              P'r Miš'n                   Pri Mišnu 
8                  10           Kral                Krajl                  P'r Kral                     Pri Kralju 
9                    9           Branouz         Braovec            P'r Brauoc                 Branovcu 
10                                                                                 P'r Grudn'                 Pri Grudnu 
11                                                                                 P'r Ameranc             Pri Amerikancu 
12                11          Koloretar        Kolovratar        P'r Kovoretarj'         Pri kovoretarju 
13                13          Joschik           Jožek                 P'r Jošk                     Pri Jošku 
14                12          Ossenek         Aubinig             P'r Babnek               Pri Babniku 
15                14          Tamasel         Šahovc              P'r Begmastr            Pri Begmastru 
16                15           Outschak       Učak                 P'r Očak                   Pri Očaku 
17                                                                                 P'r Finžgarj'             Pri Finžgarju 
18                16          Mathitschek   Mattiček           P'r Jurk                    Pri Jurku   
19                20          Knafel            Knafel               P'r Knaf'ln'              Pri Knafeljnu  
20                 6           Klementsek   Klemenčk         P'r Klemenčk          Pri Klemenčku 
21                 5           Virbalzh        Vebalč               P'r V'rbalč                Pri Barbalču 
22                 2           Vouk              Vovk                 P'r Vok                     Pri Voku 
                    17          Mathischek    Natičkova kajža 
                    19          Tishiler           Tišler 
                    21           Kral                Pavle 
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RUTH PODGORNIK REŠ 
Zelenjavni vrtovi. Kisanje zelja in repe v kozarcih        tako kot v rimskih časih 

 
22           Brassizi           Brošt                P'r Brôščarj'             Pri Broščarju 
 

Od Mošenj Bos čez Savo….. v ΟΟ◯☉☼ na Vrhu Mosatschno » potem pa izsekati gozd in narediti 
Mišače ◇«.  

Mišače so pa tako Otok na poti od Jamnika pa do Otoka in od tam navzdol do X in nato za 
Ledevnico navzdol to Lesce (rimska vas Lesc) 

5  Reš Matija     1826           Podwinom           Na Brezju, kjer je Broščarjem 22, ki je Brassizi (v Rimskih časih), je Kupus, Kapus, Zelje, , mimo pa pelje pot proti Spodnjemu 

Otoku, kjer je spodaj  

Podwin je bil pa  

 

Tukaj je bil po Valvasorju pred časom samo močan stolp, imenovan Podvin, ki je bil dedovina 
gospodov Podvinskih. Ta stolp je bil l. 1331 že v lasti Herwarda Podvinskega. 

 

V vasi zavzema cerkev sv. Andreja dominantno vlogo. Kot smo omenili že prej, se prvič omenja že 
l. 1154 kot lastniška cerkev. Nek neznani fevdalec je torej že pred tem postavil ali obnovil že prej 
obstoječo cerkev.142 Celotna vas je vedno povezana s cerkvijo in ne tako kot v drugih vaseh, kjer 
je navezana na nekega fevdalca143. Mošenjska cerkev je imela v srednjem veku zelo pomembno 
vlogo, predvsem preden je bila prenesena prafara z Rodin v Radovljico. V Mošnjah je bila župnija 
vsaj že od l. 1319 (..Henricus plebanus de Missinach…) [A130,s.93]. Očitno 

 

4.5.2.7. Vasi Zgornji in Spodnji Otok Vas Otok se v listinah prvič omenja  l. 1326. Omenja se Alber(t) 
amman von Werd (amtman – upravnik, oskrbnik) [A/93/5,s.9], ki ga nasledujeta poljška brata Jurij 
in Nikolaj, ki se l. 1331 že omenjata kot otoška. Tedaj se tudi deli Otok na Spodnji Otok, na katerem 
ima svoj dvor Jurij (Gori von Nidernwerd), ostali Otok pa je še vedno Otok brez pridevka Zgornji. 
Njegov brat Nikolaj je živel na enem izmed dvorov v Mošnjah. Šele l. 1368 se omenja Herman von 
Oberwerd, ki je svoji ženi za jutrnjo zastavil kar domači dvor. [A93/5,s.5-9] 1350, junij.9. Diemuta, 
vdova Bernarda z Drnče, proda Nikolaju z Otoka in njegovi ženi Neži kmetijo na Brezjah. Cerkev 
na Otoku se prvič omenja 1405, marec 27...plebanum in Moeschnach ad titulum sue filialis ecclesie 
sancte Johannis in Werd [A7/1,c.87,s.22 in A130,s.286]). Na Spodnjem Otoku so bili najdeni rimski 
grobovi [A124/7s.72].   

 

http://lit.ijs.si/misace.pdf 

 

Jožef začne praznik s kresom        24.11.     18.00 

Štefan = je porok = boter pri kresu, Je Gotteslieb, Gottesdieb, Meklauš = 26.12. ves dan z vrha na 
'n Gor, skupaj ropata (Valentin in Martin) eden zpodaj ob Wodi in drugi na Vrhu = Kral = ris, riše, 
piše. 

Sv. Valentin ima kluče od korenin  14.12          kres na Kopan    svinki, Na Gori, na Krniškem kresu 

Friederich 

Sv. Janez           praznik za dež      24.06      21.00 

Sv   Martin         veselje 9.M            11.11           fešta, jesti, piti, babiti,    Froelich     Froelih Franc 

France = pastir 24.1. in Pavel dan za tem. 

potem, kje že on um'ru, paj France še živu, jest       umerel     orel     križ      umreti  

† 2016.11.20x      teden po sv.Martinu – Ωuartin 

• 24.01. Franz, Thurid, Vera 
• 25.01. Paulus, Wolfram 

http://lit.ijs.si/misace.pdf
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• 26.01. Paula, Timotheus, Titus 
• 27.01. Angela, Julian 
• 28.01. Caroline, Karoline, Manfred, Thomas 
• 29.01. Gerhard, Gerd, Josef, Valerius 
• 30.01. Adelgunde, Martina 
• 31.01. Johannes, Marcella 

• 01.02. Brigitta, Katharina, Reginald, Severus 
• 02.02. Bodo 
• 03.02. Ansgar, Blasius, Oskar 
• 04.02. Andreas, Rabanus, Veronika 
• 05.02. Agatha, Albuin       NEŽA 

 

---------- 

 

171205 

 

Vodovje izpod Stola, Begunjščice 

 

Prvotni pot Bebunjščice je potekal izpod Drage navzdol v Bajer izpod Preske in od tam ob Ojesu 
navzdol proti jezeru izpod Otoka navzdol. Vse vode iz Dobrave navzdol so potekale proti temu 
jezeru. Iz tega jezera je pa ven Dobruša, ki je predstavljala najvzhodnerjši rokav in potekala proti 
Mošnjam. Mošnja je bilo tedaj jezero pod Otokom, ki je bil dejansko polotok, na njem je pa stal 
fenjer, ogenj, far,  

Fen jar = jar fen = spomladanjski ogenj ob sohi, ki je bila še sočna, saha (ra), soha, = jurjev sok. 

Ogenj = ogin, oko, oko v gozdu = laz, Waz, - dva curka = 2 kurca = 2 žlebova, dva dola, … 

Far = phar = pare nad jezerom, megla v tej pa svetilnik = svetja, sveča.  

Polotok = ½ otoka, obrnjena proti vrhu, ki je na sredini jezera, ob njem sta pa oba dola. 

 

Kje je tedaj kota tega iztoka, na kateri višini?      ◬538 m    486,2m je na dnu jezera 

 

 

Dobruša ima svoje ime od Save navzgor isto ime do dna jezera ◬538 m ◬486,2m. 

Potem pa dobi ob Otoku novo ime Dermičica na isti koti ◬486,2m in se povzpne na svoj vrh v 
Bajerju, ◬538 m     ◬538 m 596,2m. 

Begunjščica pa je pri Y na Dragi, kjer je mostček ◬606 speljal vodo na stransko strugo in se oprl 
novo strugo, ki je današnja Begunjščica. Kdaj se je to dogodilo? 

Na hipotenuzi 600 je v današnji Begunjščici globok graben = jarek = jarček, ki je iz nekdanjega 
jarčka res poglobil v pravi kanal ali po Kupljensko   Stamare   Stamare = kolesnik od korita do sadovnjaka 
+ s kamni obloženo korito       (Stammerre = rodovna čast). 

Pri Strevcu je pa dobil ta kanal dobil dotok s sosednje doline yyyy in tako je nastal podoben polotok, 
sedaj imenovan Gače 

Na ◬596, se je prvotnemu toku priklopila Blatnica. Blatnica je torej prvotno izhajala Iz Krpina in se 
izlivala v Begunjščico, ta pa navzdol potekala do same Save.  
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Ko so »Rimljani« postavili svoj most ob svoji »villi rustici« je imela že Begunjščica že v Zgošo in 
naprej proti        YYYY in k Hrašam???      Hraše so vas s svojim Volkom, Poljče na »rimska« vas 
s svojim Polžem brez rogov, pa ima vseen rogove in to močno zmehčane, na vrhu teh pa ima oči, 
ki vse vidijo, saj vidijo vse kar ni pod tlemi, pod gruntom (ground, tudi tisto kar je Grownd). Že od 
rimskih časov je prisoten dvone pomen osnova in površina. Nemški grunt je bil 15 oralov 
obdelovalne površine, v katero je nato Bawant (Valentin) vtaknin svojo korenino, potem je pa iz tiste 
površine prišel donos, ki ga je pa pograbil gospod.  

Ko je prišel v Vrbnje Korošec, je bil on Gospodov poobleščenec, zahodno od Korošca, ki je bil Junc 
= Bulle = Jožef je pa prišel Wallant (Bavant = Valentin), ki je pa rabič vodo, če je hotel napajati na 
peščeni zemlji svoje plodove, Bawant, je imel svojo korenino (svojega junca), ki je začel delovati po 
sv, Valentinu. V »Kelmorajnu« so pa imeli svojega princa in princeso in bavanta še iz rimskih časov. 
Iz teh časov so pa imeli v Polčah svojega polža. Begunski in Polški junc sta imela svoje »parcele«, 
»parte«, deleže na parcelah, ki so jih merili s koraki. Vedeli so pa za odnos korak x korak = square 
= kvadrat pa korenine in kaj bo iz teh korenin zraslo in kako se pri tem udeležiti s svojimi interesi, 
Vedeli so, kako »rastejo« kovanci in so vedeli za deleže v »procentih« = stotih delih. In te deleže je 
vohal polški polž brez glave (danes se reče temu »glavnica na delnico«. Poljški gospod je pobiral 
bero od tistega, kar je zraslo »Na Gori« = Angora = 'n Gora = Әn Gora, kjer je imel svojo »Soho« 
na vrhu luknje. Suha je gledala na vse štiri strani predvsem pa k [»Primožu« = I] na jug, kamor je v 
Mostnach prihajala iz Vrhu Mosatschno prihajala v Dolino še polno močvirij (Moss), mlakuž prihajala 
pot, ki je povezovala to »posvečeno« pot, po kateri se prihajalo potniki, tudi posvečeni potniki = farji, 
pa herrmanni, na tudi navadni potniki. Vse te je bilo potrebno molzti z različnimi dajatvami, 
primernim vrsti potnikov, Dajatve so bile pa v živalih, hrani, ljudeh, stvareh, v različnih deležih 1/n.  

Ta pot je peljala k sv. Ivanu, Johannu, Iovaniu, Sv. Janezu, tam dol pod Setecura       (Setevirgo  
gospodova pravica prve noči), ob Devinu Vse to si je privoščil tisiti, ki je imel moči sv. Janeza, 
Ivanega, pobiral solno davek, davek od solca (ki ga je imel zadaj za hrbtom), pred seboj pa svoje 
pa W = dvojne žlebove na vodah, na katerih je lahko pobiral dajat. No eden od teh je bil pa 
Mošenjski far, s svojim    Π & Φ & †, ki vsebuje tudi vse Wende ֎✸     ۞, vse do l. 1500, ko se 
pojavijo Pegami in Lambergi in cesarji, t.j. takrat, ko se pojavijo ob Pegamih iz Mišač nekdanjih 
kopačev na jamah na Vrečah, takratnih božjih znamenjenim namenjeni Mariji (ki je bila prej »na 
Vrhu Mosatschno = Golici) – Tako kot je bil gol Әn Gora in Golo brdo s svojimi sohami, in na katere 
so potem postavili cerkve (po l. 1500, ko so cesarji odpravili patriarhat (pa tudi patra = fotra tega 
patriarhata). 

Takrat so začeli romati k Mariji, teh je bilo pa povsod že dovolj: Na Blejskem otoku, v Lescah, na 
Ljubnem, Na Brezjah (teh je bilo veliko, ker je bilo veliko Bregov, na njih hribčki, na njih pa kresovi in 
rogovi     ). Marija je bila povsod prisotna, tista stara božanska na starih vetrovih iz 4 vetrov  pa ne 
Nepridiprave iz teh vetrov  (Angela Merkel s svojo vlado), klučarji vseh bank, borzni posredniki, …) 

Mežnar pa ima sedaj svoj zvon, ki ga vleče za štrike in uporablja svoje piščalke na koru, tolče po svojih tipkah,  
njegovpomagač »četrtinek« mu pa piha na meh. Far sedaj govori in poje, mežnar piska in stiska, (tudi palico 
s mošnjo, ki jo moli vernikom), vsi ostali pa šepetajo, žebrajo, pojejo, klečijo in se pustijo molsti. 

 

Izbranci se pa  

Nn vvvv bb  

Izbranci se pa naselijo na sam vrh (Brda, Hriba, Kugle, ….) 

 

 
In poslušajo    svoj vrh, ki se vzdigne na svoj hribec  in se zagrabi za svoj mikrofon in odpre usta .  

Tega pa ni v nobenem simbolu, znaku, zato ga si poglejte na &  ter odpre zasedanje, kjer nekateri sedijo 
in čvekajo, drugi poslušajo (vice), tretji se krohotajo cro-hot-ajajo, itd. To je pa ∑ zborovanje (kjer eni 
žebrajo, poslušajo (a imajo zamašene ušesa), tretji cro-hot-ajajo, na koncu se pa step-ejo za prazen nič.  
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Požvižgaj delfinu  in boš videl, koliko si vreden, namreč en kurc, kajti tvoje vajeti ne dosegajo delfina ( 
ker ni riba, ampak sesalec = baba ).  

 

Ko je požvižgal Valentin na Vrhu na svoj mali rog  so se oglasili vsi tisti od mezinca do sredinca. Takrat 
je bil mir, mirno in ljudje so lahko odšli na Copane, na Cres in se povalal dol v Dol in čakal na Martina in 
videli svoje dete, crista, plod valjanja na Cresu. Od Kopana do K'plenka je pa daleč toliko kot do vrha Špika 
kjer je stal na straži »veliki rog«  , ki je imel še enkrat večji domet 5M korakov (1 rimska milja je 
znašala 1000 dvojnih korakov = 1000 stadijev = 1481,3 m okoli 7.5 km = 1 roka x rimska milja). Tako je 
potem zatrobil svojo budnico na »na 'n Gora«, od tam pa po vsem Patriarškem svetu. 

  

An Gora je krogla s hriba pri Kugu v Smokuču, ki nadzoruje (vahta, merka = Merkel) , vzhodno od ΛVrha 
Krajiškega roba, ◬ in trobi s Vrha Krajiškega Roba na poziciji  

 

mesta Krajiškega roba. 

 

kres na  

 

Viden (vahtan, merkan ) s Kugu-ja, ki ima veliki rog (oddaljen 2M korakov) od ◬Gradišča, preje pa od ◬
Gradiške straže. ki vahta Creino, Krajino, in dobina svoj signal od samega Sv. Janeza, Johanesa tam zadaj 
za Devinom, s samega »Curamare«,= 7 dni na teden, ki »dela cajt« za vse tja do »Procurista«, ki ima 
svoja pooblastila in napoveduje vojno, a jo s sporazumi tudi končuje, ki je knjaz, knez, knes kunes, Kunc, 
Kurc, kunec, zajc in obvladije morje in zemljo. 

Vojvoda (herrnann) pa čepi na gradišču pod katerim ima pa lintvern svojo luknjo (Sv. Martin je Svet-ina 
Martin, ki obladuje Mart-a in Mart-inana »na Beldu«, Feldu, Polju, .v 12. Stol. »Paradiso« in so povezani 
z Trentinom, povezan z ▼ copco =    ) prek Kopana, copana, svinjk, Golih Brd, itd.; poljedeljstva, s trtami 
in vinom, vetrom in usmerjenostjo, z Geisti in Gasti, = verovanjem in življenjem = z vse od = do  do ∞.  

 

Na Vrhu Creine, kjer sedi sam Kurc, prejšnji Quirin, za sedaj pa ima svojega trobentača na rogu, ki razglaša 
po celi deželi, tisto, kar jim pripada (cait) z ◬ Vrh Komuna, GPS 14°11'14.24"V/ 46°23'38.22"S, 

 

◬ ◬◬,    kjer je spodaj luknja v kateri čepi …. 

Tam je nekoč stola Soha (Sušnik). Na Krajiškem robu ni bilo Wasi, ne wode, Woda je bila pri »Novinovi 
kašci« pod nji pa »trn« = ograd. (Heirichi v Zagorici so pa postavili »turn«, zadnji njih so bili Gracelni na 
nasprotni strani mosta (pi) je pa bila pevka v lubljanski operi.     Opera = dela, ki so jih morali kot tlačani 
opravljati pri tem turnu, so ljubljančani (Emonci) spremenili v  + ∰  če pa niso bili pridni, jih je pa čakal 
Jarem pod Grajsko lipo (ki so ga hranili pri sosedu Žvanu (ki ni hotel biti Johann, ampak stari lipe = lipovc =  
in je imel zagvišano svojo »plato«, tam zadaj za Soču pri Danielu na ime Schwan = labod = ΩΛΑΝ, ker je 
bil v času gradišča prvi za koritom). Bil je prvi pri »soli«, dobil je kot prvi po »betici«, ko ga je prilolil ali 
prisodil valpet. Sam je moral vahtat svoj jarem  s katerim so štrafali tisti, ki so imeli 2/3 deležev sodnih 
pravic, imel pa svoj Wadjo (Brod) na , ki je imel svoj    Әn Gora, pa zgoraj za lipo (Col), od katerega 
je dobil »dajatve«, koliko mu je pa nekdo »dal« ali »dala«, je pa bilo odvisno od situacije in od 
lintverna tam zadej pod gradiščem (ali pod gradiščem, zadaj za gradiščem ali nad gradiščem, (Wall 
 je bil nad Gradiščem pa tudi Gradiščem zgoraj Kurc ♂  , spodaj pa »plata« = »baba«  = v ♀  
studencih ob nekdanji cerkvi sv. Nikolaja (M'kvauža).  

Pregledal sem solne in pot železa, pregledal Doline in Dole (Val Sassina, ki so varovali Grofov celjskih , poti 
sv. Heme in njih viške in . spustil do samega Hefaista v njegovi votlini, pregledal Hacke in Haage, ko so sekali 
po ljudeh in po lesu in kamnu, videl, poslušal, vohal in lizal (se plilozoval vse mogočim gospodom, ki so vse 
videli vedeli znali, po niso spoznali Bikov juncev in volov, oslov in mul, koz in gosi, bosih nog in v škornje s 
svojimi podkvacami, nobeden ni videl cvekov v žebjih, ne podkovic ne žebljev, ki so jih zabijali kovači, ki so   
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jih sami skovali in nato zabili (s kladivi) v usnje sandalov rimskih vojščakov. (moj Valentin Jartz, je bil pa 
šuštar, ki je svoje cveke skoval, medtem ko je gostil bosega (zbosenega) pešaka, uporablja dreto in šilo, tunzen 
in naslomljen šmis, po katerem je lahko pokal, da se je slišalo »mile« korakov. Z gosto, (gastom) sta skupaj 
pila vino, ki ga je sam pridelal,   

Potem pa v vsej tej zgodbi in dogodkih, (procesih), nobeden ni opazil v čem je moj prednik ponujal vino, ker 
njegova »črep-inja« ni bile »zarisana«, da bi pokazala, koliko vina je sploh bilo v njej. Nobeden ni opazil, da 
je ponujal vino »PI ZDA KJE VIN TO       Ƿ    =   i3 WYNN«, da je bilo to vino skopano s kopco, narejeno 
na  »tri robe«, da bi preslepil tiste, ki so to sporočilo razumeli, kaj WYNN pomeni, da je preslepil svojega 
gosta z gostobesednostjo, tako kot je to naredil Cesar že pre 1300 leti, ko je postal po »ognjeni pošti« sporočilo 
v Rim »VENI VEDI VICI« (ko bi dostovalo že to pa bi dvignil , in dodal svoj znak). 

Naš Tinček Jarc je potem pogostil gosta z pozdravom »pa pridi spet« in pomolil iztegnjeno roko  in prejel 
običajno  pjačilo. To je pokrilo stroške kovanja žebljev (cvekov) en cvek = I c (stotin) (nobeden pa ni znal do 
več kot deset, koliko cvekov je pa v resnici bilo?), vodo za omehčanje trdega usnja – zato se je bilo potrebno 
malo okrepčati in počakati, potem zbijanje po usnju in delanje lukenj z šilom, vtakniti vsak cvek v luknjo), s 
punznom zgostiti zabiti zvek v luknjo, z trirovnim nožem porezati vse zabite cveke, z rašplo poravnati stopalo, 
in vse ztrditi s kladivom). Ne pa pozabite, da je vse to delo bilo naporno, za oba prisotna, da je bilo to delo 
potrebno zalivati z vinom, ki je sveta pijača. Voda je primerna zamo za v umazano v korcu ali čebru, pije se 
pa vino pa ne svinjarijo. Tako sta bila potem dobro podkovana tako šuštar kot tudi gost.  

Šuštarji so bili prvi novini, ki so pogritali donosnost tega posla, za katerega ni bilo potrebno samo dovolj oslov 
in norcev, ki so tako »podkovanje« tudi plačali. Zakaj ima preški Šuštaršič (ki ima številko 6) navvečjo posest 
na vasi in najvišjo  »plato« nad svojim grobom se lahko sprevidi. Samo Šuštarič je sin od Jarca, jarc pa njegov 
oče. Ko pa Šuštaršič dobi svoje otroke in vnuke, so pa to samo »Schuster« spodaj na plati pa  

[I/Λ Barthias] v času [  do ⁎†] 

Mi pa k našemu Cveku v Mošnjah, zakaj mislite, da je ta Cvek Orel, Voru? ,  
4                    3           Poscjlep          Orel/Požlep      P'r Požlép                Pri Požlepu 
5                    4           Voru                Orel                  P'r Cvêk                   Pri Cveku 
Pojdite na Mošenjske »plate«, pa vam bo vse jasno. Vem pa to, da jih tistih nekaj, ki bodo to prebrali, ne bodo 
nikoli videli tistega, kar bi tam lahko prebrali. Še manj, da bi šli k fajmoštru, pa ga vprašali, kaj v njegovih 
bukvah piše in katere povezave je mogoče pridobiti. Poglejte samo na vrata župnišča, kjer bi morale biti 
informacije dostopne, pa vidite da so vrata zaprta, na telefon se pa noveden ne odziva. Tako se znajdete že 
takoj na začetkom pred samim bogom, ki z nikomur ne komunicira (razen s sami enakimi).  

Ta Cvek bi moral biti šuštar,                . Je pa sin prvotnega 1, primus, prvega kovača, ki je imel svoj žleb, na 
tem pa kolo, ki je gnalo norca, njegov sin je pa na oddaljeni hubi - šuštar, Cvek. Vorel je orel na slemenu 
prvega primusa, Legat (pri koritu) Jakob. Legat Jakob Jožefa, njegov sin je pa M'kvauž na Vrhu Moschen, kjer je 
zaposlen s vsem mogočim, samo najdete ga doma lahko »ad vent-u, kjer rajajo svoj ples polko.   

GOVC = Golc = golo Brdo je Vrh Maschnach, na Vrečah, ki so Vertce = vrtci = zelniki, na katerih je Kapus prideloval svoj svoj kupus (hrano kranjskega kmeta). Ja ampak 

samo v tistem času, ki se mu reče advent = takrat ko ni bilo vetra, to je pa v letu med 10 in 3, t.j. med Kozorogom,  in med  Libra, Hefajst, Vulkan            . 

 

Pred 30 leti sem pa v Valbadonu staknil trto samodorko, ki je imela svoj izvor iz Imhotepovih časov, 
ki so jo prinesli v Histro že trgovci z Bibliosa, ki je imela tak sok kot njih najbolj sloveč produkt t.j. 
»škrlat« in tudi tako barvo.           Biblios 00 kvinton, Quinton    trta, škrlatno vino, Hefajst, ki je koval 
bliske za bogove,  

Vulkan, ki je brata na Blejksem otoku.  
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00, SORAST, kogeneracija, kongruenca, koeksistenca, emerzija, imerzija, entropija, guncanje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po izročilu so prišli Sabini in iskali rudo in kovali in so bili na Rudnici in na hribih gor, na Snožetih, na 
sedlu so pa imeli selišče. Ta rob se imenuje »Na Kuretnah«. Njihov bog je bil pa Kurin, Krvin, Kurež. 
@Kurež je sulica, meč (sabinski). 

 

Na Bohinjski Beli so pa dobili svojo Belîco. 

 

 

vstala od mrtvih). Tako se je ohranila tudi trta kvintona ob farovžu rodenske cerkve, stara vedi koliko stoletij.  

Tisočletna trta v Beneški Sloveniji v Hlodiču v Šentlenardski dolini: 

DEZELA JSD-SLIKE\Hlodic.jpg 

Iz kolca (kurca), iz sredine glave (krone kurca) je prva glava, ki ima 6 šparonov. To se ob prvi zimski rezi 
oblikuje v 5 novih, tedaj se obreže glavo in izreže enega od čestih srednjih šparonov (odreže se drugega brata) 
tako, da jih ostane samo 5, enega za vsak delovni dan, šestega se daruje Sabatu. Potem se pa pusti primiru, da 
zaceli svoje rane. Ko pride sv. Valentin, ki ima kluče od korenin, se trto ponovno odreže, pripravi nove šparone, 
nove bate, fante na dva očesa, spet dva brata iz katerih bosta zopet zrasla dva bata = nova brata. 

Tako iz leta v leto raste trta svojega roda, ki zagotavlja preživljanje svoje generacije od otroka, ko je bila 
posajena, do deda in do pravnuka, (ki po 100 letih odžaga in pusti….. 

 

 

Možje opravljajo koordinirana dela v skupinah, po skupnem (dogovorjenem) načrtu (risali so s palico po 
pesku), po vsako leto se ponavljajočih in izvežbanih obredih (operacijah). Vse ženske so pa v skupnem ogradu 
(pogradu), so koze. (tako kot vse ovce, ki jih je na stari lokaciji čuval stari ded Svetina). 

3. generacija svetina + žena + otroci  30 let 

3.generacija ded (oze svetina) + (ozi svetina) otroci (vnuki) 55 leti 

4. generacija dedi (ki mu gre že na otročje) sveti samo po svojih spominih, ponavlja, ohranja pa samo tisto, kar je 
bilo bistveno, da je bilo pametno to tudi ohraniti kot vzorec, tega je pa bolj malo, saj vse drugo je samo nepomemben 
čvek. Pri 80-letih + Ded (Stari oče), Oze, Ata - 55 let + Oci, Ati, + otroci - 30 let, pri polni moči, poln domislic, ki 
jih 

 

ŽE DELA = DEŽELA  in to na 2 parte, če pa to ni dovolj, imate pa še noč za povrh (izjava l. 1981 na letališču 
Schiphol   na Nizozemskem, ko so zahtevali, da gredo »gospodje« na svoj zaslužen »odmor« = dopust, jaz sem jim 
pa dal vetra /advent/, potem so pa že juniju pojasnil da morajo imeti tri računalnikov, da mora vsak računalno 
funkcijo, da mora eden biti stalno prisoten in dostopen uporabnikom, drugega morajo vedno , Bilo je to v 
nizozemski, domovini Philipsa, katerega prvi »Procurist«, z imenom »DOMEN« (ki je »delal cajt«, ton in 
navade,= denar) za, ki je imel svoj Haag (Belica) na Seelandu, na »deželi jezera«, na otočku, kjer so pred l. 1314 
»zasadili« otok tako, da so zabili kole in opletli z vejami, »Woda« je pa sama nasula celo »Belico« = »Brlico« = 
»Vrčo« »Vrše« in pustila rasti tam »drevje«.  Drevo poznamo kot sveto drevo, s katerim boh gott zarišeš v ledino 

Joža Čop 

Po izročilu so prišli Sabini in iskali 
rudo in kovali in so bili na Rudnici in 
na hribih gor, na Snožetih, na sedlu so 
pa imeli selišče. Ta rob se imenuje 
»Na Kuretnah«. Njihov bog je bil pa 
Kurin, Krvin, Kurež. @Kurež je 
sulica, meč (sabinski). 

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Hlodic.jpg
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»brazde« = svete znake, simbole, poiščimo pa »Belîce«. Te so pa že zdavnaj zarasle ta otok, so »Zelene« in so 
»neopazne« torej modre, pametne in so skrile svoje funkcije. Najdemo jih pa tako, da poiščemo Wodo v njej pa 
obrobljeno Belico. Najdemo jo torej po njeni senci in ne po svojem bistvu. To je pa težaško delo. 

V Klučah, kjer je potrebno  imeti prehod čez vodo most ♀ali brod, ali biti bos in meriti višino vode z mošnjo, zato 
pa rabite Isaac-a * in njegovo banco ㍞ in Benča s svojo klopjo, da naredijo v wodi »Belîce«. Te so potem zasujejo 
s belim prodom, sčasoma pa se zarastejo z drevjem. Tako je sam bog naredi Belico (pomaka mu pa moder, pameten 
človek, da v coopeaciji naredita tista hočeta in pri vsem tem ne rabita nobene Babe, samo sekiro, Hack, da naredita 
den Haag, Hagh, Presko, Preseko, zato ni potrebna nobena dečva, dekva. Dekle, nobena Barbara, saj je vse to samo 
sveta zadeva in delo samega Patriarha. Za vse je pa potrebno božje drevce in boh, ki omogoči korenini da se prime, 
zato ima Bawant (tisti iz Kelmorajna, pa tista princesa, ki ima svoje kite) vedno imajo vmes svoje prste.  

 

Doktorat je tist kol, ki ga moraš zabit v lastno zemljo, da vidiš, »a bo zrasu kvinton«. Kvinton je pa 
tista trta, ki rabi 4 generacije, da dozori kvintet (peti), tega pa nobeden ne doživi. Raj pet pobov 
zašpila polko, pa živijo kot Avsenik’, pa dobro živijo celo življenje, na koncu po Slavkotu pokajo z 
možnarjem. Doktorat se pa dela štiri leta, ne pa celo življenje. To je pa Gorenjska pamet, muzika, 
uspešnost, sposobnost 0,0. 

 

 

 

: Kolac na splavu; 

Desna, stran = prava stran = vzhodna stran →/ = zgoraj: zjutraj 6.00    

(Jamnik, An Gora,      načrt za potovanje v Setecura, ki je v    to je romanje v Setecura, ali pa v 
Barban, ki ga obdaja morje in morate imeti škaf, da se znajdete na vrhu te cerkve, kjer je ‡☨. 

 

Spodaj: zjutraj 6.00   

 

• Sedaj pa    Әn Gora/ Ankora, Anker, je sidro, na koncu štrika  pa tisti, ki ga vlečete iz vode. 
To je tisti s Vrha /SAZUJA/, ki ne razume nobene realnosti, ne ve, da ima sidro v blatu 
(njegovih čvekanj), da je koncu štrika (konopca = gajžle = potem je šele gaj in v njem 
njegov raj /ALI/  

• ∜, da je njegov koren samo 1., da je vse njegovo vrednost 1, da je do ∜ še vse ostalo, tudi 
entropija in da se začne naslednji »zaveslaj« zopet na 1, vmes je pa še vse guganje na 
gugalniku, ki se vedno konča na 0.0. 

• , da 0.0 nikoli ne videte, ne slišite, čutite, vohate, ker je vedno odprto in podprto z 00, pa 
kolikor je že tega daleč 1-n kajti nikoli ne najdete tistega 1 na začetku tega procesa. 

• , za njim pa njegov šele pogreb, ob njegovem kolu, ob njegovi »plat« šele potem 
kamnosek pahko izkleže svoje zlate znake, pa kakršne koli so že ti. 

• --------- 
• Nato je pa šele korenina, Korošci, kelti, Celti, pred njimi pa ALBANCI in njeh Savini, Sabini, 

na svojih sedmih gričih (QUIRINALU in CAPITOLU), mi pa »s pod strehe pod cap«, v našem 
28. Cent- z našim REX-om, našo »volkuljo«, ki ima 8 seskov (tako kot jih ima vsaka volkulja), 
na dveh pa sesata dva prva dva »Rimljana« (Danes Berlinčana). 

• To idilo si pa sami poiščite!      

• http://palauantiguitats.com/grabado/sacrificio-de-animales-en-el-campo-de-marte/ 
 

http://palauantiguitats.com/grabado/sacrificio-de-animales-en-el-campo-de-marte/
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• Z vsemi junci, mrkači in mrjasci (ki cuzajo sok iz teh »mošenj«, ki je na Vrhu (na Vreči = Veršeh 

= versa = pesmice o naši uspešnosti na vseh cannallih (tudi tistim pod  

• Sacrificio de animales en el Campo de Marte 

 

 Orel (oru, urau, ..) na vrhu strehe, na smrekci, na čopu, ʘ   ponedeljek I   po bogu Soncu  Šajn    ⃝⃞
∅∆∇ 

Tori (duri,       ) nad vrati                                   tor, torek                            II         bog Tor   Taurus   

SPOD STREHE POD K©AP 

Znak je lahko samo    spod Orla na duri  od tam pa na prag….. od kralja pod cesarja. 
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REŠ = REX, ki ima »volkuljo«, ki ima 8 seskov, ima kovača na 4 takte, ki udarjajo (pik-pok-pok-0) 
da se sliši to po celem Kovarju, potem ga pa zamenja za norca, ki ga poganja Dobruša. Če je na 
Bajerju dovolj vode poganja ta žago, če je pa bolj malo pa 4 kolesa mlina. Kovač (stari Reš) pa 
obdeluje volče. ◎♢ 

Mošenjski REŠ (REX) je imel w (wodo) in 2 žlebova, imel pravico dveh žlebov, škofa, škafa, s 
katerim je poganjal mlin in žago – in dajal patriarhu vodno dajatev.  

Imel je sina Orla na vrhu Moschatschno in jame (luknje) na gori na vrhu Vreč. On je vahtal takrat, ko 
je veter gnal njegovo peč, pozimi (ad vent = 3 mesece) je pa praznoval, vabil v goste, v domači hiši.  

Potem je pa bil I Orel sam in Korošec IV, bil prvi sin Reša, mlel žito in ga dajal svojemu vnuku, ki 
je pekel lect (bil Lectar) pri radovljiški graščini. 

Orel se je pa preseli pod duri kozoroga (Rešovega drugega sina), bil Ašman (ko je pa bil prej rudar 
na Vreči) in si postavil svoj nov dom pri močilu, na katerem je bil gospod Turn (Walsassina - 
Bellagio). 

Vse to se je dogodilo v času okoli 1314 do 1330. Orel je varoval prehoda čez wodo med (Savo in 
Lipnici, Prehod čez Savo na »Belîci« ♢◎ v Globokem in T (urn) na Lipnici.  

Orel je nadziral obe dve wodi in njih prehode, kjer so potovali bosanci (romarji) vse tja do Golega Brda, kjer jih je 
prevzemal  naslednji M'ž'k (možek) Π med obema kurcema. 

 

Rešov vnuk je pa preselil prejšnje naselje (Waz) Meyssach in naselil z Λ Vrh Mosatschno v ♢ na 
novo »Moje stvari« = Meyssach na nižji rob med oba dva Pola, Zgor'nga pa Spod'nga in prestavil 
svoje sidro  Әn Gora/ Ankora, Anker, z vrha gore na polico nižje, sidro, ki je na koncu štrika pa 
tisti, ki ga vlečete iz vode, k novemu škafu, koritu, ki ga nadzoruje (vahta, merka = Merkel) ,= II = 
govedar = Korošec = Orel, Ažman. Sedaj pa nič več 9+3 = 12 mesecev, temveč vsak mesec v letu, vsak 
teden od ponedeljka, torka, do nedelje. Sedaj niso več Liberi, ampak morajo hoditi vsak na svojo tlako, eni na 
Ječevo pri Lipnici - Wallenburg, drugi v Radovljico. Povsod imajo žlahto, naj bo pri Lectarju ali pri Ječevi, 
povsod jim tedaj poje zvon svetega Petra, vzhodno od graščine, povsod jim natikajo jarem nasproti durim 
graščine (na začetku Turn Ortenburg pozneje Turn Walsassina), Taurusa, Turi, Junci, . 

 

 

 

Donerstag in Bogdan  (pa ni nedelja) IV 

Torek     Wotan Wodan    (Nedelja) ♯✡, II 

Wotan   wōđanaz (na otoku Rajana) – dvojno korito      knezoškof 

Gottland = otok Gotov, a tudi Wendov Åland, ki imajo svojo »Belîco« na Baltiku 

Orel    Voru, Urau   drevo  Adler    plemeniti  Bauer v Kelmorajnu 

SS =     44     nn   in   /BAČEK/   bacek      fašistični znaki, danes prepovedani 

Kettenhund   županska veriga in tudi veriga beneškega doža…….. 

… 

 

 

Nekdanje solne poti, poti železa, romarske poti so izpodrinili Orli, Jastrebi, Želene ceste na dveh 
trakovih, Autobani, še najbolj so se ohranije romarske poti, tudi tiste na Brezjah in pri tem spet niso 
bile zanemarjene Marije. Že v 14, stol. je bilo postavljenih veliko cerkva, večinoma na tistih nekdanjih 
sohah. Tako je nekdanjega Reša odneslo na Otok, nad kjer so zgradili dom Mariji.  
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171212 

 

Po l. 1314.se pričnejo kazati posledice klimaskih sprememb. Mošnje, ki so bile v. 11. Stol. kres, 
ogenj, bakla, v katerih so Rexi uveljavljali svojo moč, Od vrha navzgor in od vrha navzdol, dobijo 
svojega Plebanusa, svojega dekana X center duhovne moči, ki se razvije v vseh svojih xxxxx. Dobile 
so ❉♓✄✧❈❾⌠⋕⊕✸☣もゃやゅゆ 

❉♓✄✧❈❾⌠⋕⊕✸☣もゃやゅゆ         Janša        Janc        Jarc      

Jarc   V pri ✩     Mežnar pri ✡ VI pri mežnarju     Janc ♓ pri ✳ IIIV  Janša  pri X. 

Orel na vrhu slemena je REX pod slemenom, Orel v slemenu, vsi ostali so pa pod Orlom, njegova 
familia je ∩. 

 

Mošnje so s svojim REX-om ♔, ki kraljuje po času Kralja Velikega, in njegovimi nasledniki 
(Lastniki so pa FK 6 REŠEV, koliko je pa raztrošenih po celi Creini, pa ne vemo, če bi pa imeli 
ustrezne baze podatkov in SOCRATESA, bi pa lahko marsikaj izvedeli). Že Orli so se razbili na razne 
»tiče« - Jastrebe, kanje, postovke, ..  

Eden od teh tičev, ki je služil cesarja na Dunaju je bil znani čebelar Janša, doma iz Zabreznice. 
Podoben tič je bil bohinjski Jan Strgar, doma iz Biten, kjer je imel svoje čebele na Vresju nad 
Nemškim Vrhom, s katerim je imel moj oče vedno neke »posle«.  

 

V Mošnjah pa že v 14. Stol. Vresje, Brezje, Vrše pa na njih Orel, Orla si pa poglejte na sliki: 

DEZELA JSD-SLIKE\pastir-Velika planina.jpg. 

Orla, kako piha v »Veliki rog«, ki je imel svoj glas tako močan, da je lahko pihal 7,5 km, daleč. 

No tak glas je pa imel tudi Mošenjski Orel, tudi tako streho na 10 kolov, obrnjeno v »pravo smer«, ki 
jo mu jo je kazal Patriarh s palico J, pa tudi knezoškof  s svoji »triaro« ☖ in svojo Wodo in dva 
jezera, Blejsko in Bohinjsko) [Soglasnost-nik, Trilastnik = Cesar, 1 je Briksenski Škof, II je pa 
Breginjski škof], zgoraj na Blejskem Gradu, pa Kamenski in Wall-en-buržan na Pustem Gradu.  pa 
tudi…. Tako so bile tudi razdeljene sodne pravice pod Triglavom v času med 000 do 1000, napisane 
v ognjih in oglih in peresih njih orlov n sedežu vojvodskem kamnu še preden so prišli Rimljani). 

Krale pa naberete od tistih, ki so molzli Volkuljo (ki je imela 8 dojk) in Orla (Žlanski petelen, pri 
katerem še Bog ni mogel odkriti njegovega tiča (vtiča) in nato izjavil, da ga pač nima, [A tis tist t'č, 
knima ….] odgovor najdete na Googlu pod toplotne črpalke….  

 

Finžgar »  Vintschger  » V intsch gar  »« .  

Tisti, ki žvižga na mali rog (750 m = 500 dvojnih korakov) in ima kol pri koritu (Vogelnik), k 
kateremu privežujejo konje.  Znak je variacija VVV = Veni Vedi Vici, toliko piše tisti, ki ima e rogle, 
to je pa tisti, ki ima Orla, je vojskovodja = Herrmann. 

Če ima wodo na enem koritu in 4 kolesa je mlinar 

Če ima Wodo na enem koretu in 1 veliko kolo je žagar 

Če ima vodo na ode in ima na Vrhu poti = goveji pastir 

Če piha na zrak in ima s teslom izgrebljeno korito na dnu vasi  

Če piha na zrak in ima s teslom izgrebljeno korito na Vrhu vasi 

Če piha na zrak in ima škaf /Čeber) na dnu hiše pod smrekco 

Če piha na zrak (vinograd) in ima hrib (Hribar) in drugo »guno vas«  

Če,  Če, ..Č, … 

 

Vsi so kovači ob koritu izdolbjenim s teslom (izgrebljenim) na Vrhu vasi. 

  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/pastir-Velika%20planina.jpg
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Tako je II v Vrbnah imel vinograd nekje na Ledevnici vse do takrat, ko je »Velika povodenj 1314« 
prenesla pesek na »Peske« in zaprla Babjo dolino. To takrat se je vrjetno Ledevnici reklo Baba, Ovčji 
pastir »« je bil pa Tršič, imenovan po rastlini Trs, ki je rastel v Babji dolini. Potem pa Peski 
na celotni površini zanimive poljske zemlje? Pa porpad železarstva, pa nič več Ažmana, ki je bil IV 
in bil zadolžen za rudarjenje. Če je pa rudo dobival z VREČ, koder je bil njih doma Orel, pa lahko 
sklepamo. Vrbnje imajo svoje »plate« še vedno pri sv. Andreju. 

Babja dolina in Peski, so bili kriva, da so Vrbne morate preiti na Konje, Vozove, pa tudi Paplerje. 
Korošce, kot I na vasi, je pa z drevesom izoral  »razor« in potegnil strugo Zgoše skozi Rajso  V-resje. 

Močnik, ki je izviral pri koritu pri Korošcu, je začel usihati. Mlaka zadaj za Ledevnico se je vedno 
bolj zamočvirjala, danes je že kake 3 m zaraščena s šoto. Pot, ki je pred kaki 1000 leti vodila mimo 
tega sedla, imela je  in se obrnila naravnost proti Vresju in navzdol k Rupi in po Rajsi navzdol k 
Savi  

Korošec, je bil pa podložnik Patriarha s palico J, pa tudi knezoškofa s svoji »triaro« ☖ in svojo Wodo, je pa 
l. 1770 zaoral novo kačo »Rajso« (tudi Rajs, Ris, črta) zadaj za Batranco. Čuval je patriarške poti, tudi tisto, ki 
je peljala na Vrh Mosatschno. Njegovega čuvanja je bilo pri »Belîco« konec. 

Tedaj jo je pa prevzel Orel na nasprotni stani »Belîce«, ta Orel je bil pa tudi Korošec, samo že iz neke prejšnje 
generacije (-2.stol.) = A. 

 

Orel je nadzoral prehod prek Lipnice, imel tam svoj Miklavževec, od koder je peljala pot proti Mošenjski 
planini. Na Ta področje je pa Ortenburžan naselil rudarje iz Saške (Sase in Bavarce, Franke), ki so se naselili 
na Vratnem robu na Grozelnu. Tod je potekala pot v vasi pod Ratitovcem in naprej v Bačo, ki so se preselili 
izpod Tirolsko-Goriških predelov Brunecka, ki so bili Korošci na področju Rossega in našega Dovjega.  To je 
bila stara pot, ki je pripeljala Venete na Jelovico in na Gradišče nad Vodicami v -8.stoletju. To naselitev je 
urejal »Grazrl« z Zagorice, od koder se je odselil v Kočevsko l. ~1500  in pustil na končno »Šumsko upravo«, 
današnjo upravo Triglavskega parka.  Relacije Zgoša 1000 – Zagorica 1500 – Triglav in »Patriarha s palico J, 
pa tudi knezoškofa s svojo »triaro« ☖ in svojo Wodo«, 

 

Orel je moral poskrbeti za naselitev Dobrave, Dobrave vse do Ljubnega in zgoraj do Zgornjega Otoka, 
urediti dejavnosti okoli romanja, posrbeti za cerkve in fare – kresove in mežnarje in njih dejavnosti, 
vse do takrat, ko je prevzel funkcijo najvišjega sam cesar in njegovi campi-uniti CD = corps diplomatic 
= košara diplomirancev in postavili novo Ljubljansko škofijo. 

No in vse to se je moral vključiti tisti , predvsem je pa moral poskrbeti za odnose med prebivalci v Lipniški 
dolini, ki se je usmerjala na nove možnosti, ki so jih nudili Cveki, Cvekarji, kovači cvekov, žebljarji.  

Odnoste med Varli in Kapusi, ki so že l 12. Stol že začeli izmozgavati Wodo in njena kolesa, postavili prvega 
»norca« in nato cele fužine in oživiti Jelovico z novimi dejavnostmi. Ocenjujem, da se je celotno prebivalstvo 
od l. 1300 do 1500 več kot podvojino.  

 

171213 

Podvojitev, OO, Baal, 3500 let nazaj 

 

Sonce (Bellin)  

Vzhaja na pravi strani = .= S = Sajc  --- pirhi --- PYRGI ∩  če je = ✡ =   Orel = Adler =  = 
An Gora = S =  = П =  = ㎾ ㍚㎾=  ♨￡ = √∞∩∫ =  = ⁂ΘƐヿ = ♪♫♯ⱽⱾⱿ    

slika: DEZELA JSD-SLIKE\pyrgii!!!!.jpg 

Tedaj je ob 7,30 tekel telefonski pogovor od V. Jarcem in J(ožem) Teranom med Ljubljano in Ankaro, 
tedaj se je bliskalo (zorelo) med Adlerjem ali Orlom I in II na isti skupni poti pod Kranjsko Iskro. 

Zahaja na nepravi strani = Z (S) 

Ponoči = Polnoči  je zgoraj  = ⚫ 

Če preide sonce (Baal) = O poldne OO in se spusti na Za-pad O in opravi pot 0.0 -  - -      - 0.0..  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180730/DEZELA%20JSD-SLIKE/pyrgii!!!!.jpg
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Tedaj Opravi isto pot, kot preje Baal potem KUGU (Kugla), Kolo, …Kahla = lonec na žlebu nad koritom.  

∞ Val sassina je dolina v Padski nažini, ki se končuje kot vrh Kraja, v njej je pa SAX = GOT 

Merkel) , vzhodno od ΛVrha Krajiškega roba, ◬ in trobi s Vrha Krajoškega Roba na poziciji  

Kje je to:   ◬ 9°23'39.65"V/45°59'3.06"S; Valsassina, Primaluna, Lecco, Italija   

Primerjaj oba dva gospoda s kurcem, prvi je bil Korošec Ortenburžan, njegov naslednik Grof celjski, njegov 
naslednik pa Turn Wallsassina sedaj že opuščenem gradišču.  

An Gora je krogla s hriba pri Kugu v Smokuču, ki nadzoruje (vahta, merka = Merkel) , vzhodno od ΛVrha 
Krajiškega roba, ◬ in trobi s Vrha Krajiškega Roba na poziciji ….. 

 

Obe gradišči sta posledica predorov Karla Velikega v 8.-9.stol. Primaluna je prva luna (mesec) v Val je torej Valentin, in 
njegove korenina, ena na Kranjskem, drugi pa v lesu (Lecco = lizanje Valentinovega soka z brez ali pa Trt Kvintona, 
Bregov, kjer je Vrh Obrobja, Orobja. Turn je pa sin od Wall = obrambe, Merkelna, Vahtarja, Mačka, tukaj bi morala 
pozneje stati pa cerkve sv. Lucije ali Barbare, je pa sv. Peter s svojo V in T z  okoli obrnjeno korenino (turnom) Chiesa 
tako kot v Radovljici.   Sedaj pa sami najdite = П =  (Petra = peč, iz nje pa luknja……rog, če že imate zvon 
in kres = kresijo. 

Vse to je v krajini, kjer živijo še danes Reti, ta dolina je v riti (dolu), kjer teče Lecco = Lesovi. Gozd, 
Goša, lizanje soka trte in breze, v tem gozdu so pa ljudje, ki imajo celte ☖ v . 

 

 

Clovis                                           13.000                    ∜      ♈  

Imhotep, fara-on, Phara-oh            4.700                    ∛            ♉ 

Karel Veliki   Hrvat   Hrvat              821     ♌ ♚      √                  ♊ Brs 

Marija Terezija  sekret, closet              1.767      ♕ JII        ≝   +-&/          ♋ = podrt П  
J = pastirska palica  ſ    realnost, podrte cerkve, bi-ro-kra-ti-ja   bi-ro-kra-ti-ja    II-Ρ-"-ţ-ʗ   

Marija Terezija = kraljica s kitami, kdo pa vodi vajeti in ima jajca, se pa ne ve? 

Cater  Kater = Maček = pisun s peresom, ", tisk in comunicacia    == Jožef II 

Na prejšnjih Klučah (bankah, klopeh, mizah, sedlih, sedalih, klučih in klučavnicah, valutah in kurzih, ….), 
naslednicah prejšnjih »PYRGI ∩«. 

 

JA, JA, delat cajt pa začeti pri ♈!  Mi pa s našo repo, korenjem in kapusih, zeleno, zeljem, zelniki in 
Selniki, Seljani in Celjani, …..v Frankfurtu am Main sem bil pa še vedno »Herr Jark«, čeprav je 
minilo od Jartzov in Jarzov že več kot 1000 let, ko so se jartzi spremenili v jarce. 

 

Mi pa nazaj k našim mošnam, jajcem, žlebovom in kahlam, k vetrom, kolem in kolčkanju po kosteh! 
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171214. 

 

Po 1314 so se spremenili družbeni odnosi. Znanje in vednost, organizirano v cehe in podpirano od 
cerkve. Začelo se je obdobje Wode, od samega sonca pa navzdol do Wanderwalsa. In ledenih vodnih 
koles, Johannes Diderik van der Waals in njegovih lukenj v turbinah, kavitacije in Erozije, Entropije in 
izkoriščanja ljudi do zadnjega Watta. 

Sprva majhna »rimska vodna kolesa« podobna trotu, ki čofota po vodi in poganja »kamen« s katerim nato 
melje zrna žita (torej je to isto kot žrmlje) in ima nagibno os, so stara več kot 5000 let.  

https://www.rtvslo.si/kultura/razstave/najstarejse-leseno-kolo-z-osjo-se-predstavi/309461 

Tisto kar je poganjal .prej veter, tudi mlini na veter, tudi tisti, ki je omogočal pridelavo na solinah že tisočletja 
in je imelo platno a katerim se je zajemalo veter, so zamenjala vodna kolesa. Prejšnje metalurpke peči se 
spremenile in pričele postajati integracije (unije ∩) »fužina«. Ta fužina se je pa nato združila ob celem potoku, 
ki je nato poganjal še druga kolesa, tudi mline in žage s svojimi bajerji. Nastala so cela naselja, ki so bila pod 
kapo kralja ali cesarja, svobodna naselja s svojim statusom liberov. Včerajši tlačan je moral preživeti »leto in 
dan« pod »svobodnem zraku« nekega mesta ali trga ali fužine, pa ga ni več mogel potegniti za seboj »valpet« 
in ga oddatu »profosu« (Profoß, Provost, Profo), ki je za sesarja zbiral vojake). 

 

arheologom uspelo rekonstruirati s pomočjo kolov, najdenih na najdišču Parte - Iščica. Tam so bile 
hiše velike približno 3,5 krat 7 metrov, med seboj pa oddaljene od 2 do 3 metre. Vsako leto so jih 
popravljali, na novo pa jih postavili po 10-20 letih. 

Hiše so bile dolge 2x tolike kot široke. Duri so nadomeščala vrata, okna (ogna svetlobe, sveče) so bila samo 
del hlodov, visoka 1 ali 2 hloda.  -  Kolesa za vozove in mline so narejena iz trdega hrastovega in jesenovega 
lesa, »orodjarji« so pa iz obsidiana izdelali orodja, s katerim so lahko nato »zdravkoti« iz živih lobanj luknje 
in tako zdravili ljudi.  Pred 5000 leti, na ljubljanskem barju. 

Potem pa pridejo pred 3500 leti Argonavti, s svojimi Wadjami, ki so »sfolcane in stiplane« z rafijo in štriki , 
razstavijo svojo wadjo in jo zvlečejo v Setecura, se tam nalokajo vina ki ima barvo rubina in ga dobijo od 
domačinov, pa prinesejo svoja drevesa, platna in xxxx ter sohe, ki so tudi izrezljane, ….. 

Potem pa pridejo Veneti pa … pa kdaj ali takrat ko so prišla ljudstva iz morja   v -12 st. ali – 8. st. ko se pojavijo 
v Posočju …. 

Potem pa Kelti v -5.st. pa se utaborijo s svojimi celti = šotori = lubaricami pa prinesejo kup novotarij. 

Potem pa pridejo l. -184. Kelti, ki jih natejo iz prostorov kjer se izteka Soča v Jadransko morje, Soča naj bi se 
pa takrat iztekal v Setecura……? 

Kelti odidejo iz padske nežine, se vrnejo kam ???, pustijo pa seboj svojo delegacijo Keltov – trgovcev, ki so 
pa odlični kovači. 

1004 pride knezoškof iz Briksna, rodom iz Kamna v Podjuni, …. 

 

Potem se pa prične naša zgodba o Orlih   Adlerjih, valptih, profosih, Bregovih in Brezjah pa Brjeh, …potokih 
pa farah pa fužinah, pa Voklih, pa voknih, pa oknih, pa…. 

 

Potem pa reformator      Jeglič Anton Bonaventura, škof, r. 29. maja 1850 v Begunjah na Gorenjskem, ….. 

 

Potem pa SOCRATES, ……pa njegove »ostaline« postavljene na »Online« pa »Host Systemih« = 
»gostiteljski sistemi«, mi pa tako gošo, hosto problemov in nedorasli kamorkaki situaciji in komunikaciji? 

 

Reforme, potrebne za reševanje problemov, ki so jih zapustile klimatske spremembe, so prepustili cesarski 
birokraciji, ki jo je bilo potrebno šele pripraviti, da bi se spopadja z rastjo teh problemov, ki so naraščali s ∜      
♈. Tedaj so se pa pojavile Padovanske šole, predvsem tisiti v Padovi in xxx ki sta izobraževali 
Zdravkote in bike, jih oskubile njihovih jajc in jih zamenjali s problemi, ki jih do tedaj niso imeli. 

In tak »Bik« je bil tudi Mošenjski dekan, šolan za patriarške probleme v Bolonjski ∩niversa, 
pitomac (piščanec) Vol (rezan junc)  Begunjski podanik in rog 

https://www.rtvslo.si/kultura/razstave/najstarejse-leseno-kolo-z-osjo-se-predstavi/309461
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05. januar 1333 (s. l.). … Med pričami so bili: gospod Viljem, župnik v Radovljici (her 

Wilhalm pharrer ze   ), njegova pomočnika Jakob in Bertold (seine 

gesellen her Jacob und her Perchtold) … 

 

 

 

1. avgust 1333 (Radovljica). Župniki Viljem iz Radovljice (Wilhalmus plebanus de 

Radmannsdorf), Henrik iz Mošenj in Pilgrim od sv. Marije v Cerkljah pozivajo Ulrika 

Bojana in klerika Henrika iz Gorij pred svoje razsodišče. 

 

Vir: Radovljiški zbornik 1995 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d2Cnu31QBKIJ:dar-
radovljica.si/Cerkev/%25C5%25BDupniki%2520v%2520Radovljici.pdf+&cd=2&hl=sl&ct=clnk&gl=si 
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Radovljiški Župnik = plebanus = Vicarius    liut  Leute, Vica –te  = te kliče je torej izvan, Tisti, ki kliče s 
prižnice, tisti, ki razglaša….= to je današnji zvočnik  

 Leutpriester (übersetzt aus lateinisch plebanus, mittelhochdeutsch liut für lateinisch plebs) 

Er konnte Pfarrer sein, die Seelsorge im Auftrag des Besitzers der Pfarrrechte ausführen oder den ... 

Plebanus Joannes. Bratom, 

Brati so člani družine Familie, (pa ne krvni bratje) 

 
gesellen her Jacob und her Perchtold) … 

so družabniki v skrbi za interese Lastnika 

Lastnik je Karel, Kralj, Orel, Jastreb 

Jakob = župnik vikar (vicar) v Gorjah 

Perchtold = župnik v Mošnjah = Berg – Halter, »Bergholter«, Verwalter,  oskrbnik rudnika na 
Vrečah, kjer je Sack = vreča = Mošnja, v njej so pa jajca, = otroci in nasledniki, danes imenovani 
Reš. 

 

Vsi trije so cepljeni in udarjeni z roko in ne z mečem, vsi imajo svoje sorodnike v takem stanu, da 
se jih je dalo cepiti, potem so pa imeli svoje »sošolce« (sholastici), ki so vikali iz prižnice (med 
delovniki so si pa pravili vice in žrli Rebulo (vino za škofa – junca, Lactime Christi, belo vino ali pa 
Refošk, kristosovo kri. rdeče viΨΣno, njih Bratri – Fratri so pa imeli meč in  bili krščeni z mečem 
od njihovega gospoda, so se pa gonili poteh s svojimi konji in skrbeli za red in mir (Frieden) in bili 
zufrieden in bili »Froelich« = veseli, čeprav so se morali vedno bojevati z Lindwurmi. 

 

Midva s Francelnam pa na košnjo Križe kot kosca, franzel lastnik jaz pa njegov »Sellensorge«, oficir 
se je pa spravil na Geist Ψ= šnops, pa vin∽, pa zaskoΣ, ….Francel – Jastreb kot gostilničar, 
lastnik gostilne, jaz kot Bumež kot kosec (pa konstrukter njegovih žag).  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d2Cnu31QBKIJ:dar-radovljica.si/Cerkev/%25C5%25BDupniki%2520v%2520Radovljici.pdf+&cd=2&hl=sl&ct=clnk&gl=si
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d2Cnu31QBKIJ:dar-radovljica.si/Cerkev/%25C5%25BDupniki%2520v%2520Radovljici.pdf+&cd=2&hl=sl&ct=clnk&gl=si
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Willhalmus    Will-hal-mus     Sveto Voljo Gospodovo      M'ž'k = soha na gospodovi meji,..... Hal = 
heilig = svet 

Radmarsdorf = Radmarjeva vas =  

Radmar duhovnik ki vrti kolo življenja = na 12 čepov  10, 8, 6, 5, 4, 3, Bik samorog   = Anderle = 
Bartolomeo 

☀❁ 

Univerza = ∩versum = skupno videnje, sprevidenje, drobna roba, drobnjav 

Skupno razlaganje    beljenje ☖ zvonenje, farbanje ljudi, laganje, Tramp, M'kvauž, …. 

Friedrichi so odnesli svoj  »frieden« s seboj na Kočevsko, lipničani so pa zakopali svojega zmaja 
linverna in odđli v cesarske čase, potem pa bukle, pa hudoverci, pa mirkoti, ki jih je potrebno umiriti, 
pomiriti, pomoriti, zamoriti in  »Morana, pa….. 

Dražgoše   Drag gozd = gozd ljubezni, = Friederichsgarten, rudarske parcele nad Dražgošami  

 

BP = brez posebnosti = Babja Pošta je vse obrnjeno na nepravo smer 

 

☼ 
 

Bumež  čmrl pajk, žuželka z 8 nogami, ki nosi v gnezdo med, sladkosti, tam ima pa satje (mošnjo). 

Orel nad pastirskimi bajtami, na vodi pa lovi ribe in jih nosi v gnezdo (jajca) – (mošnja) 

Jastreb kavsa kosti in jih meče na skale, kjer se razdrobijo, je torej (drobi na deleže) 

Kragulj = Kral tičev s kremplji. 

Veterna roža, Rož, kraj od koder izhaja vse v Karavankah, vse poti, ljudje, znanje = Koroška, 
Korošec, Podrašc, Rajca, Rupa, Batranca, Poš, Resch, fesch = »fest punca«, živahen,   (Roža je 
tudi sestra od Vide, ki je žena od Francelna Paplerja z Rečice) 

 

Ti tiči so bili sposobni vsega od boga do hudiča, imeli svoj Podvin, pa svojo Zagorico, znali pisati in 
držati knjige (Buchholterji – knjigovodje) pa naj so to bile cerkvene ali poslovne. Zadnji se je odselil 
na Kočevsko okoli l. 1500. Tam so se pa sprejaznili z Delnicami in Fužinami tam spodaj pod »Bella 
lasica«, kjer so imeli čez Ban (pot soli in železa, pa tudi ognja in topov, danes pa železnico Zagreb-
Ogulin-Reka, tam so se pa sprijateljili s Hrvati in Srbi, vojskovodji in farji, knezi in njih združbami, 
(torej tudi Herrmanni) in se vojskovali s Turki). 

 

Iz Zgodovine vemo, da so bili ministeriali na Otoku in v Podvinu bili Poševa žlahta, pozneji pa z kamenskimi 
Lambergi ♈, pojavijo se pa kmalu po l. 1314.  

 

listini iz l. 1399 maj 18. Ta ima na sredi pečatne ploskve mogoče podvinskega psa, ki gleda na desno na 
obodu pa napis (+S. DOMINICI DE CURIA). [B108,s.15]. 

 

Ledina "Za zidam" nam pove, da je v srednjem veku potekal zid, ki danes poteka po razvodju med 
Begunjščico in Dermičico navzdol vse do ozemlja vasi Zgoša in da je ločeval neko (briksensko?, zgoško?) 
posest od zahodno ležeče begunjske posesti (posest Poschev?, kamenska ali begunjska posest?). V 
Begunjah (na zahodni strani tega zidu), so bili že za časa škofa Altwina trije dvori z nekaj kmetijami, ki so 
pripadali pod mejnega grofa, kot je to razvidno iz poznejših listin. Razumemo 

Vzhodno nad Mošnjami, ob poti proti Brezjam, je ledina Hrušovje, kjer so bili najdeni halštatski grobovi 
[A124/7,s.69,70]. V samih Mošnjah pa so bili najdeni rimskodobni grobovi. Predantična pot, ki je peljala 
tod iz Mošenj na Brezje že v –5. stol. in se še danes uporablja in vodi na Brezje, je bila pozneje spremenjena 
v kolovoz. Ta pot se je navezovala na pot, ki je nato prek Ješč vodila v Praproče (novo odkrita villa rustica  
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 na Brdu) in naprej proti Zvirčam. Nekoliko severneje pa je od srednjega veka naprej vodila pot prek 
Črnivca navzdol prek Boble in Bačce, prečkala potoka Peračico in Grofijo ter prek Senožeti in Blatnic 
vodila v vas Peračico, od koder je prek Tromostovja vodila v Leše ali pa čez ledino pri Čebelnjaku in 
potoka Peračice ter Brdarja v Vadiče ter od tod naprej na Brezje (pri Tržiču). Slika Sl130(132) prikazuje 
to pot zahodno od Črnivca na ježi, kjer se začne spuščati k potoku Dobruša.   

Po l. 1314. Se pojavije nove naselbine, ki niso več odvisne rude z Vreč in tistih Orlov, ki varujejo Pot iz 
Radovljice prek Jamnika in Dražgoš, priselijo se ljudje, ki so odvisni od cesarja in razvijejo nova ali dopolnijo 
stara naseljija, ki niso odvisna od vetra, ampak predvsem od vode, Lipnice. Ko je pod vplivom Ortenburžanov 
postavili novega norca pod Brdi, se to ujema to s postavitvijo Ortenburg, ki postane nato ime Waldenberg 
imenuzmoga po kranjsko »Gošarski breg«. Veter je svoje odslužil svojo veljavo, sedaj je pršla moč vode. Ko 
je pa potem prišla povodnje po l. 1314. So se pa prestavili k izvoru Lipnice. Tisti ki so prinesli kovanje na vodo 
(Varli, Kapusi, so postavili Vodno gnano peč z večjimi zmogljivostmi, potem pa še z  

Ko so tisti, Ki so imeli svojo letrno peč oa Viševniku. In tisti, ki so imeli svoj »Sack« = mošnje in tudi Mošnje, 
pa tudi svoja lajca in liče in rorčke pa žlebove (žled in žleb sta si brata) pa na svoje kola, kole, pa tudi palce 
pastirjev, se je povsod našlo polno praznih rok, ki so iskali delo primerno njih sposobnostim. 

Iz Vrha Viševnika in Vrh Vreč (Sackov), ki so spremenili tisti ljudje, ki so bili »Saxi« = sekire, Sacki = Vrče, 
Rexi v Reže (reže na plohih in dilah pa tudi v z lovorjevimi listi) potem so pa prišli škofi iz Koroškega Kamna, 
pa iz »Brežinja«  =  Beljaka = Villach    pa tudi »Obsavi«, ki so živeli ob Savi. Sava je pa dolga!! 

Nuerenber = gora norcev, (ki imajo svoja jetra, Nieren – Nuerenberg   Freising   (prosto petje), vsi so s kamna, 
samo da je zadnji le na ravnem), pa spremenili lipov list v hrastov list, lipovov cvet v želod, zamenjali 
vsemogoča jajca in mošnje, kovance pa ovce in jarce, zamenjali Jarce v Jenkote, če smo se spremenili mi. 

 

Delati čas: 

 

Pastir  I                                                           Varnost    II               

------------------------------------ 

Gottlob  V            Froelich  IV           Franck   Frieden  III 

 

Jošt                                                                        Janez 

------------------------------------ 

Štefan                       Kristl                                     Jožef      

 

                              Delo za gospoda = nič dela = nedelja             

                                                            Ponedeljek    Torek      Sreda      četrtek      petek     sobota    nedelja 

 

Ponedeljek    Torek     sreda      četrtek    petek     sobota    nedelja    

Sabat   Sonnabend ob petek ob sončnem zahodu    nato praznik = praznovanje 

                                                                Sonntag     Diensttag ….Mittwoch    Donnerstag    Freitag    Samstag 

 

V Fužinah Lipniške doline pa 250   255 delovnikov, potem pa celo 156 Diensttag (:200 praznikov = Freitag ) 

Ko vigenci niso niso delovali, ko so bili žlebovi zaledeni, (fo pa lahko belili, farbali zvoje gospode, češrav so 
bili vedno lačni, prezebli, brez ognja, lačni,      pa »froelich, frei und lustig« 

 

Svetina 

Svetina J anez 

Tone   
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Kašca , Košta, Kešt, hrana pastirja,  

Orel na gruštu, orel ima krila, krila so pa lesena, tramovi, koli, in varuje pred požarom, vsem hudim. 

Dokler je orel na strehi ni bilo vrat ampak samo lesa. 

Orel nad vrati varuje hišo, = hišni znak. Tedaj so pa morala biti vrata lesena in imeti podboje nad podboj je 
pa mogoče zarezati, zasekati pa tudi zasukati in spremeniti hišni znak - prej ♈ nato . Prej ovčar pozneje 
govedar. Spremenili so vrha in poničnosti, do seda vsi enaki = razlika je samo pri  1. Glahu, ki je merodajen. 

Ovčar je pa imel samo svojo pokrivalo in palco, bil večina časa desc brez jajc – odvisen od svoje družine, torej 
palec v roki, ki je imela še 4 prstov. Njegov prvi je pa tedaj bil kozel, mrkač.  

Tedaj je nastal »bogbogova« in  

Žena pa bohbogova BABA, odvisna od treh descev.  
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Tako je Orel tudi na vrhu Vreč:  

 

Torek preje  TOREK = TOR EK = majhna vradcam   duri na dvoru 

TOR 0 IV    TOR √400 = Aquila √400  = OREL 20 = OREL II 

II = 20 če je O /Stumes H. 

Če je prejšnji Aquila poznejši ARIEL OREL = TICH  

Je Kurinov tič = Tič od velikega Orla = Kurežov tič, ki nabrekne spomaladi na Jurjevo na polovici dneva in 
se vrne domov v Mošnje z Vrha VREČ na  »ad vent« ker ni več vetra (ampak mokro in mrzlo). ¼ leta ima 
advent, čas praznovanja in zahvale bogu za vse kar mu je dal (ta kurc ♂)   (današnji čas dokler ne pride 
pepelnica).  

 

DONN –ers-tag     -    Donn - bog smrti, vladar mrtvih     Martin 11.11. pričetek adventa. 

DONN –ers-tag     = slovenski 4 dan v tednu, ki ima 7 dni. 

TOR je rog    in veliki prst na roki, rog veliki  leseni, kok je kolk na ograjenem zemljišču, ..... 
 

Der Gott des Donners oder Donnergott. Für die Festlandkelten war er einer ihrer höchsten Götter. Seine Symbole 

waren der Blitz, der Donner und das Feuerrad. Er galt als grausamer Gott. Ihm zu Ehren sollen Menschen in jenen 

riesigen, aus Weiden geflochtenen Käfigen verbrannt worden sein. Cäsar verglich ihn einst mit dem römischen 

Jupiter. 

 

Radmarsdorf   je Radmar-jeva vas. Vas duhovnika, ki vrti kolo življenja.  

Radmannsdorf   je Radmann- ova vas. Vas varnostnika, ki vrti kolo življenje, ki ima wodo in korito. 

Radmann je tisti, ki je najbližji koritu v prvotnem delu vasi = BENČ, »v« je zgornji del »X«, spodnji 
del je pa kovač _ Dienstmann. Tam je prvi pri studencu =  

  

Dienstmann se razvije iz Legata, prej je bil on na ♒ na koritu = Kašci = KOSTI = košta = hrana za 
pastirja s palico J.  

V Vasi sprejme Bank (Benč) na klopci pod lipo in nudi Gostu kot pastir s palico J in lastnik kozla ♈
. tako pijačo in dejačo, Pozneje pa ponudi ♈ svojemu gostu xxxxx pijačo,  

 

♈ je iz prve vasi, te vasi, pa hrano, Vuna [Guna] vas (una = prva vas la pa druzga Ali pa Rožič. 

 

Brassizi           Brošt          boršt  

https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Donn&action=edit&redlink=1
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Dienstmann se razvije iz Legata, prej je bil on na ♒ na koritu = Kašci = KOSTI = košta = hrana za 
pastirja s palico J.  [kosti pa za bogove, ki so jedli zraven pri mizi (mensi)] 

V Vasi sprejme Bank (Benč) na klopci pod lipo in nudi Gostu kot pastir s palico J in lastnik kozla ♈
. tako pijačo in dejačo, Pozneje pa ponudi ♈ svojemu gostu Vin kot pijačo, Venč pa vojaško posto 
(nabori). 

    

Benč, Benk, Wallant, … so najbližji Wodi, koritu, strugi,    zmaju v svoji Luknjim Luknja je pa LUX = luč = 
Lueg,  Lustweg = Wanderweg = romarsko pot) odsev z gladine wode [Ladini so pa antični prebivalski v 
Ladinskem mdolinah v Venetskih Alpah] področju v doli, ki ima svoj žleb, ob palici ſ, ki drži žleb [ ½ Rohr 
= Cev 2Fi = П], ki je izkopan z teslo (pa ne Nikolo ALI je Sax = sekira za tesanje in ne kopanje) in ima šalco, 
ki ima ročaj za 4 prste in prinaša ¼ funta wode = ~ 0.7 l.  

Ovčji pastir na Stolu ali Belščici: posestnik črede ovac, Dežela ima dva dela, zahodni del je pod Lovrotom, ki 
ima svoj venec (pa ne lovorov venec) kjer prihaja navzdol jarci, ko se selijo v dolino na Reber (na Breg), potem 
pa se popasejo vse kar je od Save navzgor njihovega (njihovega communa = združbe = Sela, ) 

Poštar, ki je delal cajt = klimo, vreme = uro =  (na Veliki rog)  (in mali rog ) Baba pa ni imela roga ampak 
Babjo pošto (čenče, kofe, čaj, gobe - tudi tiste za ogenj na velikonočnem kresu, ali za halucinacije, itd.) 

Venč je pa ♈ in je tedaj (od l. -25000 naprej) Belinov sin = Lug (Lux)  

                                       Poštar        -3500     -2800         -2500       -2000 = 0    1314       1450  

Na Angora je  Pošta = Gorjak                         Pož 

Na Vrečah je   Pošta = Aquila                         Reš / Orel          

Na K'plenk je  Pošta   na Viševniku                 Svetina - Ovca 

Na Homo je Pošta Lamberg                            Jarc - Ovca 

Na Višev'nko je Pošta                                     Kosel - Kozel    Pintar 

V Lescah                                                                        Legat žrebec+junc+mrjasc petelin//Wallant 

V Radovljici                                                   Benč    Legat               ♈ Legat + Benč= Wallant.

Radmannsdorf                   Na  

 

Na Višev'nko je Pošta   l.1826:       poštar je pa Gorjanski in je mogoče Lovro ???. 

 1 9 Pogvajn (podvojeni) 2 10 Rejauc (kraljevi konjenik = Rosman 3. 11 Schuegel = Schuhnegel ) = 
kovač za žeblje,     4 4 Ferzhek  ferčej = orel, jastreb    5 2 Grobljar     Graben, rudar,  tudi dela lesene 
grable  (je jamnik Jamer, Jamnik)    6 3 je Novak  (ni Mežnar, ker nima vas cerkeve)   7 5 Volk    - 
dela volka = Veliki kovač     8 11 Soklič = sokolič, imata skupno jamo s 5    9 12 Firkelc    ima samo ¼ Hube 
= Wirtschatshube ¼.     10 14 Krišt je deseti je X na sedi strani pri ♋ torej pod koritom. 

 

Sokol = Orel = rudar, jamar       ima znak  kot Brs, Sokol, Orel, Figovc, Jamer = igličar = izdelovalec punzenev 
=  žebljar  kovač, šuštar 

 

Zeismanningun   Seizmannsdorf    was – laz            Orli – ad-ler     ad je /aldje/ ker, vas je prazna. 

Ratm'r   železo za žigosanje konj in goveda, ovce se pa »režejo« »cvekajo«, ko se jim na uhlje zareže 
hišna znamenja. Grižel Mirko – Zupan, Špan. 
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Cveka se pa tudi skodle, tisti, ki jih pa skodla = Skeble     mizar, ki obla z obličem in dela oblance in čveka z 
usti. 

Cvenka se pa tudi cvenk = kovanec = vdarjati pa žig, pa spodaj je pa mož. Zgoraj je žig oz. punzen = 
Punkteisen, prebijalo, nabijalo. = Ratmar. 

Ratmar ima svoj žig na prstanu, žigosa pa dokumente s svojim prstanom, ki ga nosi na prstancu. Ta prstarenc 
pa pripada roki, ki nosi ščit (je torej leva roka), če je pa na desni roki je pa far. To roko pa vodi glava (mož) ki 
ima veliko familijo rok, ki jih žegna ali z mečem na rami (od rame do vratu je pa zelo blizu), ali s klofuto po 
licu (ušesu, da je lahko poslušen). Klofute dajejo škofje, nož na vrat pa posvetni gospodje grofi, grafi, ki imajo 
svoj graf narisan na ščitu. Zamo kral ali cesar imata lahko dvojno vodstvo ali ♚ ali triaro ☖. Urbi et orbi  z 
glavo pod triaro ⌂ , kroni pa ⌘. 

 

Radmar ima žezlo ali žig s katerim žigosa konje in goveda in je župan v Communi. Ali je najvišji far s palico 
J = papež in ima pastirsko palico J, če je pa vojskovodja, vojvoda, kral, cesar in ima cepter /žezlo/ za mahanje 
(po vratu). Samo prvi je tretji in ne četrti, najprej ſ nato Ž , najprej AB nato YZ, najprej Jarc, nato Žezlo, 
Radmer, Ratm'r,     vojna in mir,     Woda, Wodja, železovodja = Primus, potem pa Oblak, pa fešta, pa Martin,  
najprej Qurin nato Quartin = četrtina ¼    desetina je pa gospodova.  

.  

Najprej Kres in vtikanje semena v zemljo [korene, kapus, repa], nato puljenje korenja in šnofanje, kaj je ostalo 
v luknji iz katere je zrasla korenina, potem pa advent /brez vetra/ pa fešta.   Najprej vrata, šele potem tisto, kar 
je ob ognjišču, pa veja na katero se vzpne rit, ki serje gnoj, potem šele voda, nato pa pridelek. 

Najprej bistvo nato vse ostalo! ☉….☮. 

 

No vse pa najdemo tudi v zemljiški knjigi, samo je potrebno dobro pogledati in povohati.  In veste kaj sem 
izvohal. 

Zagorice pri Bledu sem poiskal v radovljiški zemljiški knjigi in fotografiral stanje 24.22.2006. 

 

Kaische bons N.12 in Auritz, Urg.N110 ad Freisassere. 

Ima 6684 + 2971 + 1849m2      4734 + 432  Ock+ 3755 + 1744 = Gozd 

KO Selo   Wiese   10 747  Hochwald 15843 + 17839    gozd 1084 

KO Boh.    Bela    gozd                  8531 

KO REČIČ      pašnik   gozd       12278 m2 

 

Večina zemlje je bila srenjska in na področju delitev na katasterske občine. Obdeloval jo je agricola. On je 
živel, sesal, obdeloval, pa se izmislil kaj in kako bo naredil, vsa nadgradnja je bila postavljena na njegovo 
glavo. Vedel in čutil je pa samo farje in vojno – nemir, vsi drugi so se pa sami javljali. 

 

Naše Agricola so podučevali tisti iz Leibziga, (iz Hlebc), Georgius Agricola. ki so poznali Carla Seiza [Carl 
Zeiss], tako kot Angora pa 'n Gora. Vedeli so, da so pri nas rudo nosili psi v žaklu = Sack = vreča (v kateri 
nosiš ali tudi oglje, pa tudi kosti kot dodatke za taljenje kovin. 

 

In the winter time our people place a box on a sledge and draw it down the low mountains with a horse ; 
and in this season they also fill sacks made of hide and load them on dogs, or place two or three of them 
on a small sledge which is higher in the fore part and lower at the back. Sitting on these sacks, not without 
risk of his life, the bold driver guides the sledge as it rushes down the mountain into the valleys with a 
stick, which he carries in his hand ; when it is rushing down too quickly he arrests it with the stick, or with 
the same stick brings it back to the track when it is turning aside from its proper course.



94 

 

Tako so se pa ob pravem času pojavijo Podvinski psi, ki gledajo v desno (proti Mošnjam), ciljajo pa čez 
Dobrušo na Brosc in na staro »rimsko pot« s svojim križiščem   « Otok ▵Grofija Kranj ». Postavijo Pod 
Vinom turn = Grazel in imajo zaščito Reše iz Podvina in imajo na ščitu znak psa in napis: 

 

Ta stolp je bil l. 1331 že v lasti Herwarda Podvinskega. V vasi se razvijeta dva dvora. Prvi se omenja v 
zvezi s Poljškimi. L.1326 se omenjata brata Jurij in Nikolaj Poljški (Nykel von Pevlich),ki se l. 1331 
imenujeta ..von Werd.. L. 1350 pa se omenja isti kot Nyclaw von Moesnach. [A93/5,s.5-9]. Prvi dvor je 
bil verjetno pri cerkvi, na …. 

Ali imajo Orla pod slemenom, t.j. lobanje Bika, ali znak bika na vratih? 

 

 

171224 

 

Hrana + pijača + ljubezen   =  Božo, Rado, Ljubo = najprej je bog, nato pa pitje in žretje = Fešta = Festtag. 

Najprej zahvala za življenje na nebo, nato zaklati žival, jo spekli na ognju in nato za vse to požrli in zmetali 
proč kosti, nato nato pa se pokrižali in molili. 

Najprej priprava zemljišča s kopanjem, nato Zakopanje  priprava kesa, nato pa norenje pod kopanjem, = III. 

 

Sokol  skou,  Orel   oruП, Figovc, Jamer 

 

♜♝♞    trdnjava – carski sel – konj    Gracel – Vrata – pot  /pod za xxx žita (cepec za mlatiti – mlaka = 
mlačev = Drusch, Dreschen     Kopanje  = delo Watt. 

Najprej woda , nato zemlja, končno korenje, nato sranje na veji..    Nato pa 69 in nato ♋. 

 

♃♄♅♆♇  ♈♉♋♌♍♎♏♐♑  ♒♓ 

5   9   2    = Was    rojstvo    smrt           Barbara (s kamnom) + Berta (s koso) +   

 

Gracel in turn in Friedrich    - Dražgoše    Vratni rob = podboj nad vrati = П 0 napis, znak, rez. 

Kdo v Dražgošah (Draž, Draga, Drago, Dragomir znak =     petran? – pastir     Drusch = kopanje  

Drudenfuß, der, pentagram, Salomonov pečat 

Drusch 

Tolčenje,  udarjati, mahati  točenje – prek cevi, polovice cevi = žleba.   ♓  začetek in konec žleba, 
začetek ali konc rora = sporočila z rogom.  Ton = udarec 

ma PI 

 

Zeismanningun   Seizmannsdorf    was – laz            Orli – ad-ler     ad je ker, vas je prazna, Orli odleteli 

Guna was = II vas, druga vas. Prva vas je stara vas in ima Radmarja, ki dela čas in ima označene dneve s 
klinci = kolci, = Koledar + ura v dnevu, 

Radmir ima  = sončno uro ob Legatu – Legatova kašca, Vogelnik na jugovzhodu = kol na vse 4 smeri 
neba =     Kelti    /po 6. stol.  ko so Lahi odleteli/. 

Radmar ima  = sončna ura ob Kluki, da jo lahko vidijo vsi v vasi. = Katerman,        Vogelnik na jugozahodu, 
korito v Dolu, Benč prvi do Korita.   Func  Severin pod M'ž'kom na hribu. 

Tič ob koritu = labod,  
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Dragomir 

Kašca = košta = hrana za ovčjega pastirja = Kešt, Kašta – restavracija ob železarni. Kašarija = pridelava 
hrane – poljedelstvo.  

 

171226 

 

http://www.zgodovinskicasopis.si/_pdf/Digital-archive/ZC_1991_4.pdf 

 

. 824 Radgonica, 824 Radicz, 861 Radigonitz, 824 Radilidorf, 827 Radin, 861 Radis, 821 
Radischeui, 821 Radissoby, 821 Raditschin, 573, 1145 Radlek, 824 Radmannstorf. 828 
Radmansdorf, 827-829 Radmansdorff, 828, 829 Radmanstarff, 829 Radmanstorf. 828 
Radmanstorff, 829 Radmarsdörf, 828 Radmarsdorf, 827, . 

 

Stara waz se dopolni s vasjo zahodno od stare vasi. 

Rad – ovljica stara naselbina na Kluki, ki ima  že pred 2500 leti povezave s Kamno Gorico in prek 
Jamnika s Selško dolino (s svojim Selom = Selca). Področje stara Radovljice občasno obiskujejo 
ljudje, ki plujejo ob Savi navzgora do toder Sava postane neplovna in vkleščena v ozek kanjon in 
velikim padcem korita reke. To so ljudje, ki so lovci in nabiralci. Ti ljudje že obdelujejo kamen, 
prinešen že z nahajališč, obvladajo keramiko, obvladujejo ogenj in izdelujejo drevake. Občasno se 
naselijo na današnji Kofčarjevi plani. To se dogaja ali tik pred se pojavi baker ali pa so ga že tudi 
sami že uporabljali. 

Ali so to isti ljudje, ki so prihajali s Podravja prek prelazov v Belščici in se ukvarjali s tovorjenjem soli 
lahko sumimo. Visoke ture so bile nekoč naravna meja med morsko in kamneno soljo. Sol so ljudje 
morali uporabljati že takrat ko so se naselili kot poljedelci, torej že pred več ko 6000 leti, dočim so 
baker pojavi na področju Črnega morja tudi približno ob istem času. Kopanje ali rud ali soli je 
omogočeno istočasno. Sol ali solitre so živale vedno same poiskale, to pa je potem počel tudi 
človek.  

Ko se pojavijo Indoevropejci v obdobju pred kakimi 3500 leti poznajo ljudje na področju sotočja 
obeh Sav so že takrat obiskavali to področje. V Podravju se pojavijo dvojni ljudje eni, ki so zelo bolj 
kratkih nog, močne postave, temnolasi in skodranih las in oglate glave in drugi, ki so modrooki, rusih 
gladkih las, bolj vitki in kake pol glave večji od prejšnjih in bolj svetle polti. Rekli bjim pahko 
severnjaki, prejšjnim bi pa lahko rekli jugovzhodni ljudje. Oboji obvladujejo živinorejo in poljedelstvo 
in tudi bron a tudi potrebujejo sol in sonce, oboji poznajo kolo, oboji poznajo mavrico 

 

V Radovljici prevzamejo glavno gesedo tisiti, ki imajo svojega m' žka. na vrhu klanca Legatovega 
klanca na jugovzhodnem kotu = kolu, na katerem je tudi lesa, ki vodi v Dol in na grobišče. M'ž'k 
gleda na štiri strani neba, saj dela cajt tisti polovici Radovljice, ki je vidna od Legatove kašce. Klinc 
pa ima zaboden na poldanski čas. Z m'žka Radmarja je nato pogled na Gradišče, sejmišče, kluče 
na nasprotni strani Dola.  

»F. Kos, Gradivo IV, št. 501 — 1169 marec 24 — kot Ratmarsdorf« 

( curti- ferum apud locum qui vulgo Radilidorf nominatur) = železarski dvor = 1+2/3+1/3  & 1 +1, ki 
ima na nasprotni strani Dobrave še železarske dvore, ki spadajo k fari (poznejši Radovljiški) , kje je 
pa cerkev in grobišče (na Rodinah ali v Mošnah. 

V stari Radovlici pa stoji m'ž'k na krivici in gleda proti zahodu k poznejši cerkvi sv. Barbare na 
nasprotni strani Dola, kjer ima župnija svojo pristavo. Ta m'ž'k je Radomir, Mirko,  Medo, Janša, 
takoj pod njim pa je njegov čuvar Katerman (Maček), Radomir je pa Friedrich = Radfried na  
»Curtiferum apud locum qui vulgo Radilidorf nominatur. 

http://www.zgodovinskicasopis.si/_pdf/Digital-archive/ZC_1991_4.pdf
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Tedaj je Radovljica še pod patriarhom, njemu plačuje desetine, vzhodni del še ni pod deželno 
vladovino in deluje kot železarski dvor, ki ga vodi primus s svojim domom na vrhu tega dvora. Ta 
dvor ima svoj vetrnik na Stanskem bregu. Kje pa pridobiva rudo pa (še) ne vemo. Oglje pridobiva 
lahko v svoji okolici na svojem bregu Save.  

V tem času nastane verjetno tudi »guna vas« na K'plenko, še preden so začeli Briksenski škofje 
svojo posest gospodarsko zaokroževati, integrirati. Solna pot prihaja iz Lesc na vse smeri tudi iz v 
Sotočje Sav. Na K'plenko so pobirali desetino do l. 1592 Grimšičarji od 4 kmetij. 

Če je v Radovljici v prvi polovici 11. stol. obstajal Curtis ferri, mi moral K'plenk [Peklenk] tudi obstajati 
tak dvor, na kar kažejo zemljiške razmere 1+2/3+1/3 = 2 = dvor in ne tri kmetje. Poleg tega obstaja 
tudi Videc na Homu, ki je imel primeren domet roga do Radovljice. Radovliška planina naj bi bila na 
vuhonem delu delotnega Kupljenika, ravno tam kot je sedaj »guna vas«. 

 

Morska sol je bila pa na razpolagno tako ali tako vedno pri nas, pastirji so pa uporabljali za ovce 
kameno sol od takrat naprej, ko se je začelo uveljavljati poljedelstvo. Morska sol je primerna za ljudi 
(golšavost) za ovce je dovolj dobra kamena sol. Od tod tudi »peklenje«, zagon ovc v »Pekel« ozko 
stezo ki vodi v dolino. 

 

Grosel [Graze(r)l] (Kostel), - Vrata—spodaj Dražgoše, cerkev, Gradišče, Wall [staro predkrščansko] 

                                        - Vrata—zgoraj Gost Kašca = voda + Kost = hrana 

                                               - Vrata—zgoraj Tor (keltski bog), Duri, Dvor = Wall, gradišče po l. 1330. 

                                                       - Vratni rob - na koncu Merkel, Primus. Lesen desc s 4 glavami = Videc = Vid. 

Tor = Kovačevec = primarno kovanje, Primus, ki daje kovanju takt.      Tor = tur = duri = vrata = tur (junc, 
bik, vol) = turn = stolp = trn = ograja iz trnja = Selišče (z vodo in z vidcem = stražo)          

L. 1500 je konec patriarhata, konec Kozlovega roba, konec metanja »Kosti« z vrha Gracelna, Zadnji 
knjigovodja se preseli med Kočevarje (Gottsche-er) in njihovih koč, ostanejo samo še kmetje v 
Dražgošah, ki pa polj ne okopujejo temveč orjejo.  

Koplenik, ki je duhovnik, Hudovernik, ki zapljuje v Zagoricah dekleta in pridiga po Begunjskem 
gradu, in mora nato zbežati domov na Kupljenik, potem pa se ustavi v Dražgošah, kjer žive potomci 
nekdanjih Kočevarjev in pridiga po Železnikih, kjer ga zalotijo Loški valpti in ga predajo v Rim, kjer 
doživi svoj konec na grmadi. 

Vrata—zgoraj Gost Kašca = voda + Kost = hrana 

Ko so na Kozlovem robu imeli na Valentina ♈ kres in zbijal »kosti« = xxxdol v dolino, na nasprotni 
strani, kjer so pa jarci popasli pod kresom vso travo, so se pa valjala dekleta s svojimi izbranci in se 
valjala v Dolino za Vratnim robom, po 9 mesecih je pa bil porod na Martinovo veselje (Veselko = 
Froelich) spodaj na »gun vas« v Dražgošah, kamor so potem postavili cerkev Sv. Barbare.  

V Dražgošah je pa mogoče prvič zaslediti kozolce, ki imajo zidane stožnike, povsod so ti leseni, 
tesani, produkt cimpermanov in ne kamnarjev. Cimpermani so pa pa nasledniki ovčjih pastirjev, 
dočim so kamniti stožniki produkt kravji pastirjev. Dražgošani z gune »vasi« so kamnarji, jamarji, 
rudarji in kopljejo kamenine ter uporabljajo kopce, špice, dleta in tesle, torej ⇃ in ne sekire ⇂. 

 

Gradec,   Radgosch Thurn    grad v goši – gozdu 

Dražgošani    Drag  zgošani    Grad   zgošani, kočevarji, koče  Gottschee,  Gotschalk »Božji glas«, 
Bogu dragi«     »dragi gošarji« 

Draga za Grozelnom je dol = Draga.    Vratni rob, 

Cerkev je posvečena sv. Luciji (tako kot pod Dobrčo). 

Villa St Jacoben Lesdue ---villa St. Stephani Coppa due, je »druga vas«, ki ima par partov 1+2/3+1/3 = dvor. 

Dražgoše imajo 3 vasi: Pri cerkvi, Na Pečeh in Jelenšče.  

Villa St Lucia Gottschedue ---, je »druga vas«, ki ima par partov 1+2/3+1/3 = dvor?????? Na Jelovici???.  
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Nad Dražgošami Radgosch Thurn ---Thurn je grajski stolp (G)radgosch grad koschi (kozji) (kozlov) >Grozel 
Gradgosch>Radgosch>>>Dražgoše Na Dragouza Grad varovanje zavarovan prehod, vrata, »Vratni rob« 
Pod njim, a nad vasjo stoji cerkev sv. Lucije Sv. Lucija in njen kozel. Kozel ščiti dostop na rudiš- ča okolica 
Lipniške planine.. Dragosch Thurn Dragosch Aldewin Ferlian Corrhenstein von Sichelhofen – Darpatien. 
Posvečen v boginjinega rudarja (Knappen der Göttin (Rondra). Kneževina Weiden na Bavarskem (na meji 
Thüringen, Sachsen, Češka, Bavarska je stara frankovka dežela ), kjer je eden izmed centrov poganske 
»Rondrine cerkve«. 

 

Najprej druga vas, nato cerkev, nato romanje mimo Sv. Lucije, ki je dobra za vid! Današnje romanje 
k Mariji na Brezjah, Vid je pa pozabljen. Druga vas, ki ima cerkev, prva vas pa ima »M'žka«, Moža, 
Kurina, Kureža???? Na Jelenšču ???, kjer vodi pot iz Kališča na Jelovico pa od koder vodi pot vse 
tja do Setecura ob Devinu??, kjer se že tisočletja lahko dokopljejo do soli! 

 

Iz Dražgoš mora biti direktna pot na Grozel, kjer je Videc, ki varuje naselbino pod Pečmi, torej tisti 
del, ki ostane od Jelenšč, ki imajo svojo pot na Jelovico. Nekoč je obstajala pot med petimi kmetijami 
od korita nato pa Kozlov rob – danes Vratni rob, ki je povezovala rudarje (kozle ♈) s svojimi 
družinami spodaj pod pečmi – kjer je bil breg, na katerem so pridelovali hrano za ljudi in živino, pot 
z višine 800 m na višino 1300m kakih ~ 1 uro hoda, kjer so zgoraj stale lubarice rudarjev. 

Dražgoše so imele v 14. stol. dostop tako do Jelovice, kot tudi do brega v Dražgošah. Ta pot je pa 
bila tudi romarska in tudi trgovska, bila zaščitena od patriarha v Čedadu.  

Meja med Loško posestjo in Briksenskimi škofi in deželo Kranjsko, ki so jo tedaj zastepali 
Ortenburžani je pa bila »na (vidnem) robu gora« in ne na rečnem razvodju, kamor so jo pozneje 
postavili l. 1630 loški upravitelji Freisinških škofov. 

 

http://www.rad.sik.si/wp-content/uploads/2014/04/linhartovi10.pdf 
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Z Jelovice s Gradišča na Vodicah, kjer se pojavijo sprva tisti ljudjem ki so spustijo navzdol do Kamne 
Gorice in nato na Selo (skupaj z Žalami na nasprotni strani potoka, ki je nekoč izviral pod Rupo) 
prek Save in nato prek Batrance in na Gorico, kjer se pojavijo v 14. stol. ljudje, ki znajo pisati in 
žigosati dokumente, je minilo 12. stoletij in dve klimatski spremembi. Od Keltov na Dobravi ~-200 
stol. zadaj za Dobrušo sta minili dve otoplitvi. Toplo obdobje ob koncu halštata, sledi hladno 
obdobje, ko se pojavijo izpod Donave Kelti, sledi toplo obdobje, ko se pojavijo Rimljani, nato pa 
sledi zopet hladno obdobje zgodnjega srednjega veka, ki se po 9. Stol zopet otopli, kmalu potem 
pa pridejo Briksenski in Freisinški škofje in z njimi klimatsko ugodnješi življenjski pogoji in 
spremembe, ki jih prinesa nova vera in družbene in gospodarske spremembe.  

Če se pojavijo na Gorici plemiči, ki obdelujejo vinsko trto, se pojavijo na drugi vasi, ki se ukvarja 
predvsem z železarjenjem in ima svoj vetrnik obrnjen proti Golici, rudo pa dobivajo tedaj  verjetno 
na Vrečah (Sack), ki jo obvladujejo »Orli« iz Mošenj (tudi Sack = žakel, Sackerl, mala vreča za 
hranjenje jajc) Tisti, ki ima jajca in cerkev ima velika jajca, tisti pa, ki ima Gorico in ne farja = kresa, 
ima pa mala jajca). Velika jajca in cerkev pa je imel mošenjski vikar, ki je imel svojo faro s svojimi 
prihodki in višji status kot pa posvetni ministeriali. Cerkveni turn je imel svoj dom = cerkev, 
ministeriali so pa imeli svoj turn (če so ga sploh imeli) je pa pripadal samo svoj dvor = dvojna kmetija 
= Karlova kmetija s 15 ha obdelovalne zemlje. Dvor je pa Tor = Duri = Vrata s podboji = П s svojim 
juncem ♉. Gorica je prva vas, Vrbnje so pa »guna vas«. Prva vas ima svojega Prvega na Orlu ♉ 
in svojega kozjega pastirja♈, guna vas ima pa svojega 69, ima svoj most, brv, ♋ in ovčjega 
pastirja♈ in  Korošec je goveji pastir in ima П za Rožiča. 

http://www.rad.sik.si/wp-content/uploads/2014/04/linhartovi10.pdf
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180102 

Če je na začetku zadoščalo to, da so ob pot zložili kamenje in naredeli v svoje parcele lese zaprte 
s koli, nato postavili na hribih kamnite hiše (isterski kažunj) in naše pastirske bajte na Veliki planini, 
(cassa = koča, bajta = koča, kasa = kasirati, zaračunati, bajta je obajtati = zaplankati, blank je gol – 
Golica, Kol = Col …..). 

Kažunj ima na vrhu tiča = penis, bajta ima na vrhu »orla« = Aquila, Adler,  zgipčani pa imajo svoje 
»eno pero« ali »dva peresa«   = pisarja, ki piše in piša čez pol ror = žleb nad koritom. Vse pa je 
povezano z W = woda, X, Y, Z = summa summmarum = rezultat pod črto = kamen zložen v zid. 

Naš turn = trn = pa kamen zložen v П = 22/7 = pi(sanje) ali pi(šanje) = 3,14159…. = sanjanje ali 
dozdevanje = šanjanje (a se vam že šajna?). 

Naše Mošne so pa Beutel = žakel, Sack, Vreče, Kluče, …Čedad (Cividale = Civitas Y, X, Z, kjer se 
pobira Col = kol, na Zeit = Rad = kol-o, na leto, dan,  ure (minut in sekund pa še niso poznali), 
zarezan na palco = prvi prst = rovaš pri tistemu, ki je čuval korito = kovač, legat = poslanec 
(gospodov) = Mihael = M'kvauž = »Orel, ki čuva vse prevode proti morju, kjer je sol = sole = sonce, 
vmes je pa Kamm = glavnik na obzorju ali kost na hribu in tolčenje s pastirsko palico. Naše Mošnje 
so končno tudi izhodišče k Mošenjski planini in tudi tistemu, kar se je dogajalo v 14. stol. na meji 
današnjega Vratnega roba in Grozelna. 

Selo pri Bledu ima še danes svojega Svetino (hišno ime). To Selo je imelo obseg od Ratitovca pa 
do blejskega jezera in skupaj z otokom. Selo nad Komuravšcami (nad tunelom) je izginilo še preden 
so prišli rimljani (Latini, ki se imenujejo na Tirolskem Ladini), saj so jih »preplavili« Kelti (Celtes) s 
svojimi »orli« = aquila, ki imajo svoje mesto Aquilea, ki ga zavzamejo l. -181. Rimljani = Romani, ki 
povzroče val beguncev = romarjev, ki še danes romajo na Brezje. 

Tako se združi Kamen (turn) in Mošnja, Vreča in »vahtata« prehode od Luxa, Luže, Lucije, pa vse 
tja do Radkosch Thurn – Dražgoš – Dragouza Grad – in Radovljiške Planine s svojim Vidicem danes 
imenovanim Majorjev hrib. Nekoč je bila stična točka med obemi Seli (Vidik) na ◬Oglovšah 1221 - 
14° 6'47.30"V / 46°16'1.12"S, nad Mosti (jožefinski kataster). Sotočje obeh Sav pri Radovljici, kjer 
je bila pozneje graščina s svojo sončno uro in pozneje tudi z zvonom na cerkvenem turnu in blejskim 
gospostvom ter loškim gospostvom. Vse to naj bi varoval M'kvauž, poznejši sv. Mihael. 

Obe Seli sta pred ~28-timi stoletji na sončnem bregu Save, svoje potomce pa imata raztrosene po 
celem svetu.  

Še v rimskih časih je peljala pot iz Kamna (brez turna) skozi Podvin in mimo Mošenj, kjer se je 
priključila cesti iz Brezij in nato skozi Globoko k Savi in od tam proti Vrečam in …..k sv. Danielu in 
nato v Cividale del Friuli            

Civitate(m) del Forum Iulii,       56 pr. n. št. postalo rimski kastrum (vojaška utrdba), ki ga je Julij 
Cezar kmalu povišal v forum (trg). V kratkem je postal municipium (avtonomni zaveznik) in končno 
okoli leta 7 n. št. civitas romana (rimsko mesto). V petem stoletju, po opustošenju Ogleja s 
strani Hunov, je Čedad postal prestolnica Furlanije in sedež Desete regije (Regio X Venetia et 
Histria)..   

Ponte san Quirino 

Cita del Sol 

 

Feigel-Nanut-B160 

 

 COMUNELLA SRENJA VICINIA BOLLIUNZ COMUNE in San Dorligo ... 

@srenja.boljunec 

Balle  Valle 

Soseska, ki skupaj sesa na istem koritu.    = Sosed-nja, ki sedi ob isti mizi  (pod lipo) = komun. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimski_imperij
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kastrum
https://sl.wikipedia.org/wiki/Forum
https://sl.wikipedia.org/wiki/Civitas
https://sl.wikipedia.org/wiki/Oglej
https://sl.wikipedia.org/wiki/Huni
https://sl.wikipedia.org/wiki/Furlanija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Deseta_rimska_regija&action=edit&redlink=1
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https://archive.org/stream/bub.../bub_gb_L9hUAAAAcAAJ_djvu.txt 

Prevedi to stran 

$bi(ipp'd (Stiefbruber Hermann nennt ftd), 1317, natus de Gwlenberg, 1318 aber, Hermanus 
armiger dictus Camerarius de Gudenberg , natus quondam nobilis viri Domini Eberhardi Camerarii 
Mogunt. dicti de Gudenberg. (Ed erbeflt bieraud, baf? (gberbarb oon Xburra, nad) ber ©cwobnbeit 
ber fyit, ben Tanten ©utenberg  

 

Hermann Toplak. Euan Woodward. Volkan Demirhan Yumuk; 

Oblak   Toplak gozdni čuvaj,     Volkan = Oblak = ¼ hiše 

 

11.780 Quadratmetern = morgen = jutro 

 

Mogunt = premoženje, upravitelj premoženja,  

Karlov jutro = 15 jutrov obdelovalne zemlje =  

Pri nas 8 juter  = 11.780 x 8 =      14.240 m  = dvor 

 

 

Dvor  = 2           Dvor = Krnica = dolga hiša 

Poldrujc  1,5 = 1+0,5 

Grunt  = 1 

Xxxx      2/3 

Polovnjak  1/2 

Kajža   1/3 

Kvartin  ¼ hiša         /kvartal = ¼ leta/      Kvart = ¼ prta = mestna četrtina =  oddelek od grunta. 

Kočar    1/6      Šuštar      ostanek od dvora Mežnarja, lahko drugi oddelek žnidar – prejšnji jamar,  

Mala vas = V , ki ima = 5 prstov =  

Velika vas  X = 2 x 5 prstov 

Commun  = srenja = zupan  kašarija = žirovnica  -00-  Podrašc  Creina  lintvern woda = xxxx = korit =  

Torek = Nedelja, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota (sabat)  

Sredinec     0,   mezinec, prstanec, sredinec, kazalnik, palec 

 

Maček = dvor = ris,  

Katerman = Maček  b moral imeti Rosmana, Ros je konj in ne žrebec, Ros je šimel (bel) ali črn = vranec, pram 
je rjavec.  

 

Maček = Rjavc = 1 Grunt     konj rjav     =  tor v dvorišče = ½ dvor     

              + Katež  = 2/3           konj rjav 

              + Severin = ¼   1/6  =  nič konj, nič Norik = šekast konj, nima hleva 

Severin je Norik = Nordman = Rožman --- iz Roža = dolina Drave   = Korošec = Carantanec, »koren«  iz pod 
Korena (sedla), na začetku Roža, torej z Baškega jezera ... tam so doma konji noriki, ki so šekasti. Črni norik 
je vranec, je za tiste, ki imajo meče, bel je pa šiml, Schimmel je pa za duhovnike,   farje škofe.   Rjav norik je 
pa za delo, tovorjenje, prevažanje. 

Podravci imajo Norike – vrance, Posavci imajo Rjavce, Krašovci pa imajo Belce = Lipicance. 

  

https://translate.google.si/translate?hl=sl&sl=en&u=https://archive.org/stream/bub_gb_L9hUAAAAcAAJ/bub_gb_L9hUAAAAcAAJ_djvu.txt&prev=search
https://de.wikipedia.org/wiki/Quadratmeter
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Norik je pa »grahast, šekast konj, ki je nekaj let šekast, ko pa dozori pa postane bel kot lipicanec. Če hočeš 
imeti lipicanca, ga moraš dolgo jahati, potem pa postane bel, torej starec, starci so pa »pametni in modri«.  

Dvornik ima dva konja, ki skupaj vlečeta plug. Dvornik ima vajeti in ne rabi nobenega, ki bi držal konja za 
gobec.     

https://agroplus.rs/agroplus/wp-content/uploads/2012/09/6-171-1.jpg 

Severin je sin ovčjega pastirja, ima Lipo, m'žka, .... nima konja, ampak pastirsko palico. Ponuja gospodu vino, 
ki ga je sam krvavo pridelal (kvinton), je Jožef, je I. je  in ne Janez , ki ponuja gostu (Geistu) meso, ki ga 
reže z nožem (je torej slanina). Za škofa pa s prami tovori rebulo – belo vino. 

 

Ko postane Rjavc = Norik, njegov konj ne spremeni barve (politične pripadnosti), temveč mora za gospoda 
(Ortenburžaja) tovoriti vino, to je pa Rebula, vino za (kraljevske bike) – belo vino. 

 

Rodine so pojem v množini, tako kot tudi Begne, tako kot pašniki (Paula).  

Rodine so del starih primarnih pojmovanj: 

Rad = delo,  Rat = vojna, delo je mir, v  miru se dela pa ne pretepa. 

Red = mir = urejenost, urejanje,  Mirko ureja, je kozel, ki ureja svoje koze = babe 

Ret =  delovanje, mučenje, močenje, napenjanje,  

konec dela, delo v kot, v gozd, kjer je ograja, za ograjo pa »Brisani prostor« 

Rod = roditi, nato zrasti, dobiti potomce. 

Rit ud = ruda, zemlja, prst,  veslo, teslo,  ročaj  

Rud je      Mogunt = premožen, premoženje (gospodovo) 

 

Rodine so urejen, požgan (Rotung), iztrebljen, počiščen breg, kjer se pasejo ovce (Paula) 

Paula = pastirji (množina), vsi ki pasejo  

Pot =  na pravo in na leo = lev, se loviti (kače), vijugati in se izogibati preprekam, iskati pot in se potiti = švicati,  
sled in slediti cilj, tisto, kar zagledamo, vidimo, ... 

 

180111 

 

Mlek, melken, roditi, vzrejati, striči ovce, Karn, korn,  reinkarnacija, kranj, creina,  

Melken = molzti, molža, molzišče,  

 

Roditi = geboren , boren = vrtati, vrtati     vrata     luknjo pi       je žensko delo, ne moško 

 

Lipa, lipe, lipov (bog) ,      lopov, miklavž, krasti = kras = karsti, ropati, klawen, miklavž, Klauen, Qualen = 
bolečine  

 

Rezati = striči,  stric, ki reže ovco = teta, lamda,      stric ni teta.     Moško delo ni žensko delo. 

Kosijo moški, žanjejo ženske. 

 

Sodijo moški, ženske lahko poslušajo 

Sodba =  

Nadiža   Natisone    natis = rojen    one = rojen prvi sin (od Soče),  

 

Chuono = severnik, veter s Stola, veter z Vrš navzdol, blag veter  =  Severin  
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= korošec, je Podrošc, je Rošc (nima rog),  ima vrše (za robiti ribe = prepletene ograje njegov I. sin je pletar i  
dela koše, jerbase, cajne, ...; drugi sin je rjavec ki ima dvor, ima dva konja (rjava), orje njive sam. Severin je 
kočar,  

Berlin    je Belinov drugi sin Berc, Bevc, Belc, ima berlinco = belco (potok), belo vodo, deročo vodo, ki prihaja 
z prisojnega brega = Berga    pri nas je to xxxx 

Mrak, Oblak, Temava, Timava, Črni (Čarni) potok, teče s osojnega brega 

Vsi so Korošci, vsi imajo konje, pa nobeden belega ali črnega. Vsi so potomci tistih, ki jih je Karel Veliki 
privedel v krščanstvo in imajo konje in ne vole, junce. So torej sinovi Mačka, Katermani, mački, eni se pa celo 
pišejo, rišejo (Severin, ki je najbliže zahodnemu koritu). 

 

 

REX in SANTANA 

SATAN 

Bec, Bac, Bač, Bača = kraj kjer se razvršča ovce =Pekel v katerem vodi Peklenik svoje Jarce. 

Bec, Bac, Bač, bacek, baček = butara lesa = posekanega in s srobrovtom zvezanega. 

Baček = sod z latami (sodnicami) povezanimi s lesenim obročem 

Baško jezero, ča  

Vodi jih pa prek pokluke (jelovške kluke (K'plenske planine v te pa spada tudi Ratitovec = najvišja & 
najjužnejša, opoldanska točka skupnih Selskih planin in gozdov). 

Je Videc, pošta, čez Karavanke in Jelovico, a tudi na Triglav in Pokluko s svojimi Pečmi in planinami. 

Kluka je ovinek na Savi Bohinjki, Pokluka je torej na zahodni stane (triglavski strani) in tudi na vzhodni strani, 
Ratitovški strani. Vsaka od teh ima svoje poti. 

 

180113 

Smrekarji: 

Mare – mere – mire – more – mure 

              Mere, meriti,   umeriti 

                         Mire = mir, umiriti lesa 

                                   More = môra, moriti, umoriti 

                                                Mure = Mura, (reka), mura = slap kamenja s peči = morena, grušč. 

Smrekarji naj bi ~l. 1316. zapustili Presko in se naselili na grad Smlednik severozahodno od Šmarne gore na 
prehodu prek Save pri Smledniku, ki naj bi ga ta grad varoval, na poti iz Kamnika in čez Dol v Gornji Grad. 
Grad Weimar – Orlemunde iz 11.stol. kjer naj bi postali ministeriali poznejših grofov Celjskih??? in  
podpornikov Habsburžanov. Nekdanji preški železarji, oz. njih Žebreti, ki so žebrali molitve za uspešno 
železarjenje na vetrnih pečeh, bili žebouci, graditelji peči, pečarji, peč razdeljena na 1+2/3+1/3, tako kot vse 
imetje te srenje = komune v dolgi hiši s Π in kamnito ograjo. Skupni plot, skupni pastirji, pastirji so imeli svoje 
palice na katere so zarezavali, kar so hoteli in znali in bili nauθeni,...imeli so svoje orodje (sekire, tesle in dleta, 
kopce in cepce, ki so jih sami vzdr�evali in brusili ali svoje dele�e in prte, parte, sami so pihali in phali, dihali 
in puhali na svoja pljuθa in mehove, uporabljali svoje roke, noge, prste, dlani, take kot so jih paθ imeli in jih 
jim je bog dal. 
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180114 

Skeble: 

Oskubljenec, kdo je bil oskubljen? Oskubljencu je ostalo samo 1/6 ali ¼  prta =  obdelanega zemljišča. To je 
stari grunt na vasi, ki je bil na »vogalu«, torej pri križu na poti v Bodešče, t.j. Čeber. 

Na vasi je dobil zahodni vogal, na nasprotni strani vaške ceste. Oskubljeni je bil Čeber. 

Ta je imel pred novo razširitvijo, ki je tedaj segala v Jarše, ki so bile srenjska zemlja v kateri so stale »Hišce« 
= lubarice vseh pastirjev (govejega pastirja, ovčjega pastirja, tretjinka) tam svoj travnik, skozi katerega je 
potekala pot, ki je vodila s »Hriba« proti Bodeščam. On je bil »Oskubljeni«. 

Po l. 1314. je zgradil novo hišo pod vaško cesto, na južnozahodni strani in postal »gruntar« = polni kmet, v 
zameno je pa moral postaviti kapelico na križišču poti Y, ki je vodila v Želeče in na zahodni stran proti cerkvi 
Sv. Martina. Kapela je bila posvečena Mariji z (blejskega) otoka, »Čebrov križ« pa pripada še danes Čebrovi 
hiši, čeđrav že danes več ne obstaja, obstaja pa parcelna številka tega križa. 

Skeble, oskubljenec, je pa postal v jožefinskih časih »Blaž Kumerdej«, šolski nadzornik za Kranjsko v 
Ljubljani, v ljubljanski »Kersiji«. 

Vse to se je dogajalo pod »Andrejevim hribom« xxxxxxxxx. Teh Andrejevih hribov je pa bilo velikih 
različnih, ki so imeli različne gospodarje  = Gospode, gospostva, ljudje pa enaka videnja. 

 

 

V Radovljici je nastala gostila »P'r Kok« na kocu Predtrga. 

Ko je Rjavc zasedel svoj grunt in Vogelnik svojo posest, in je na nekdanjem »Mirniku« = pokopališču nastala 
poleg prta Rjavec še gostilna »P'r Kok«, obe dve izza nekdanjega »Kola«. 

 

 

Ratitovec – Wallenberg – Kamen = Planina Prevala so na isti črti,    = kraj, kjer se bojujejo bojevniki. 

Rute    rovt    rot    roden = trebiti, iztrebiti    Rodine    zraven pa Lintvern in Kranjica, Karnica, Krnica 

V Rožu, kjer prebivajo Podrašc.                              In v Kanjski, v Creini, v kraju imenovanem Podkraj. 

 

 

180115 

 

Kok je pravokotnik = vogelnik =  eden od štirih kolov na prtu = pogrinjek na mizi, mensa.  

Kok = kolk = zgib na kolesu, ali pogozden prt, ki ima svojo svetlobo = Lichtung = obdelano zemljišče. 

Prt = rot      /tudi gostilna »P'r Rot« na Bohinjski Beli 

 

Vogelnik pri koritu je xxx, ki ima svojo (hrano) = Košto = vrednost = ceno = xxxx xxxx  

Kofčar = klobučar       klobuk ima krajce, kapa pa ne      kapa (capa = cunja = K = kappa grška črka). 

C = rimska črka C = vrednost, cena = brez okrajkov = je brez (kamnite) ograje. 

Streha je pa ograja + 10 kolov = X  

Streha je pa  les = Λ + Π + Σ = Koli + opore in prečka + slama = šotor = lubarica (kožarica) 

Hiša = ograja + streha + lesovi + vrata = dvor = trdnjava, ki ščiti pred dežjem, snegom in mrazom ter ima svoj  
ogenj (ognjišče, svetišče)    svetišče je pa far = Rho     ro dung.   Dung je gnojenje 0 gun = tisti drugi = II. 
(napram  I. prvi.    Guna vas = II.Λ (po antičnem grškem pojmovanju, v katerem obstojajo samo kamni + 
leseni deli + vrata = na primer istrski kažun, ali cassa  kaza     /koza/  kapa  capa,    

 

www.savel-hobi.net/leksikon/podatki2/zgodovinaslovencev.htm 

http://www.savel-hobi.net/leksikon/podatki2/zgodovinaslovencev.htm
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Lambda in Omega, obsega samo pastirja s palico, pašnike in kamenje, je Lambda in Omega vsega kar obstaja, 
torej samo Chi-šo in Omego, v obrnjem vrstnem redu (omega-lambda, najprej omega = konec). Torej samo 
Pastir, njegova palica (Ψ= drevce) in ovce. 

Rho = rod = rojevanje, razmnoževanje,  

Konec je smrt, večni mir, nobenega glasu, nobene svetlobe, nobene toplote, ...pred vsem pa pastir = bog brez 
babe in sinov, na planinski paši ovc in amen! Še mirnika = britofa ni nikjer. 

Kaj pa Legat, pa korito, pa kofčar (klobukar), pa kapa, .......kaj pa tisti čas izpred od - ~12000 leti pa do danes? 
Kdaj je pa bog naredil Babo, svojo dvojico narejeno po svoji lastni podobi = duplikat, ki pa ni enaka, ker sta 
skupaj en par = dvojica, vendar imata različne luknje, jame, ..... 

Pa tudi sinova sta različna, eden je prvi I, drugi je II., eden je višji, drugi manjši, ...,   

 

Junc = 2 roga = 2 prta = dvojni rog = dolgi rog, velik kot mož = palica z zarezami = zna pisati, rezati, risati, = 
ima rovaš      in domet 10000 korakov = 1.00.00 = 1.√.√ = nese v daljavo enojnih korakov, . 

Junc = 2 roga in dve roki, ki držita junca za roge, in ena lobanja =  

Junc = 2 roga in 1 tič, vtič, √ = ♂, ki naredi sinova; 

Junc brez mošnje, ki ima notri jajca = Bik 

Bik je škof z 2 ročaji = škaf, na katerega skozi luknji vtakneš (škofovsko) palico, pa dobiš birmanca, birmanega 
kristjana, ki je bil najprej krščen (v kadi) in nato birman, za kar je pa potreben boter = Pate-ki ga obdaruje, ker 
se je naučil tisto, kar piše v katekizmu, (bibliji).    (kat = maček, ris = Boter = Pate, (ki mora biti premožen, 
mora imeti premoženje, jajca in mora imeti pečat, istovetnost, mora garantirati za birmanca, ga varovati in 
obvarovati pred nevero, ....). Birma pa nič ne boli, nobenega nič ne boli. 

Krstit se lahko pustiš večkrat, lahko dobiš več imen, lahko te krsti več duhovnikov, imaš več duš, Geistov, ...., 
birman si pa lahko samo enkrat in te lahko samo škof (ki ima dva ročaja - rogova). 

Taufen, tunkanje, namakanje, krivo pričevanje, .... 

RED mora biti, drugače je vse neredno, sodenje je red in ne čvekanje, zaprisege so vezane na glavo, lobanjo, 
pa ne na katerokoli kost, ki jo lahko obgrizeš in odvržeš v prazen kot.  

Pod vaško lipo je bila resnica, drugače si lahko bil ob jajca! Pod vaško lipo so bili kamni, na katerih so 
sedeli ljudje, častni ljudje, pametni, modri ljudje in ne plemeniti, skrbza pleme so prepustili juncem. 
DNA ni plemenitost, temveč istovetnost, identiteta. 

Politiki, znanstveniki, lahko govorijo kar hočejo, resnica in realnost so pa lahko poponoma nekaj 
drugega.   Primer Guttenberg, njegov doktorat, 

 

 

Grušč, lom, poč,          posledica rušenja, ruša je posledica rasti, rast je pa posledica razpada ali gnojenja. 

Rast - rest - rist - rost - rust  

                        Rost < Rust < rjavina < rjavc = rjav konj = Ros. 

                        Rost je »gradele« = roštil za peko mesa 

 

»Na po narjen čvouk« = baba, kma sam vukne pa ubenga tiča! 

BAB = ΦΦ = rit in joški, fifi /kužek/ je sam za polizat. 
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https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/viewFile/2313/2091 

 

https://books.google.com/.../Geschichte_des_Dorfes_Feistritz_Gail.htm...  

 

chronik1-aac. 

 

Očne  /Nötsch/ očiče = Äuglein       wenn auch ein Wasserlauf hindurchführt 

          Odale  Očidale  Čividale  Čedad = utrdba utrjena vas, turn, dale    Allod    herrschaftliches 

Grundbesitz     Kluče  -   nadzor s Vidca       

 

 

Oschado /Ušedou/ ,  

 

 

Pobrauše = Vreče . več vreč in več mod, jajc, moda = 2 jajci skupni pomen 

 

 

I. Ortsplatz Feistritz 

II. Podvehs 

III. Zhishovo 

IV. Feistritzer Moos 

V. Nasrednam Poti 

VI. Dolina 

VII. Podgora oder unterm Berg 

VIII. Strittnig 

IX. Hardiniah 

X. Osoje et Wigra 

XI. Flur bei den Stallen 

XII. Oshado 

XIII. Stopenza 

XIV. Uom 

XV. Schlieba 

XVI. Bei den Kapellen 

XVII. Sagrat 

XVIII. Hrast 

XIX. Na Pubraschah 

XX. Reppa 

 

 

Aduh  

Achomitzer  

Bachstall  

Bartholag  

Baušca  

Betriegel  

Bistrica  

Blatnce  

Blata  

Blau   

 

 

 

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/viewFile/2313/2091
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Briessn´k  

Bripasenza  

beim Brunn  

Der Buckel  

Čela  

Čičava  

Coppinberg  

Črni študenc  

Diunk  

v dolina  

Drienuvc  

Drt  

Duarc  

Ečnjak  

Feistritzer Moos  

Filzä  

Frohnmoos  

Gačca  

Galinapietz  

Gällische  

Gällische  

Gätschitzä  

Glabedall  

Gallabiniduelle  

Glabeduel  

Glabathal  

na Gorci  

v gorinje doline  

V Gozdu  

Gozman  

Graue  

na gruebla  

Hatinjach  

Hinterer Brunn  

bei der Holderstauden  

Hrast  

Hrieb  

Kail  

u na kakši  

Kapala  

bei der Kapelln  

za kašto  

Kraina  

Kleiner See  

Klin  

Pod korite  

Kapišče  

Kraina  

za križce  

Krpiuvnik   
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Krumpe  

Koch  

Koppinberg  

In der Lackhen  

langer Acker  

Mašeta  

Na sr’ ednam poti  

Niejšče  

Nova fača  

Stjegne  

Očne  

Odale  

ograja  

Oschado  

Osoje  

Ossternigg  

Na Palašah  

Na Palicah  

Palma  

Perdol  

Perhilz  

Pflegerca  

Pjabčna  

Planja  

Planitza  

Planitza  

Za pliečah  

Na pliečah  

Pobraše  

Pr koriteih  

Pad karitame  

Pad debica  

Podgora  

Bogarbulišče  

Politzabrunn  

Podvas  

Patuačnca  

Pripla  

Pubraschah  

Polje  

Ragoltsch  

Repa  

Der Riegel  

Sagrat  

Saziza  

Serniza  

Silza  

Skathiduo  

Skčidu  

Pod scavo   
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Skrjančca  

Spičnjak  

Sredni pot  

Stnčič  
Starbabrieg  

Beim Steg  

Stjegne  

Stjegne  

Stopca  

Strittnig  

Struga  

Strumen  

Studenci  

Sohönwipfel  

Schwarzer Brunn  

Schwarzer Wipfel  

Tschelo  

Triablas  

Ukuä  

Untere Stegna  

Untern Trog  

Uom  

Unterer Gipfel  

Ušah  

Ušedov  

Wajžarca  

Waitengraben  

Waselzh  

Weissnikberg  

Werda  

Winkel, im,  

Wipfel, hinterm,  

Wiese im Schwarzwald  

Wiese im Wald  

Wisgra  

Zadloš  

Žaodec  

Zavrch  

Žljebe  

Zeleni rob  

Čižava  

Zwickl  

 

 

 

 

 



108 

 

Aduh                             Zaduh    /zemljiše gospostva 

Adunka                         Dunst = zadušljivka       delati kaj za dušo, farovško zemljišče 

Achomitzer                   Zahomec   Zahomska gora, Kopišče,    Vrh Zahomca, zvezdni breg, (prisojni, 

nočni breg), južna gora (Mittagskogel) 

Bachstall                       korito struge, reke 

Bartholag                     Schütt, nasip, melo,              Bartolo   Jernej, konji, zbijati natikati cilj na 

konico, tolči po koži kozo,      (Vlahi) 

Baušca                         Buašca – krava Bauha, ostra trava = drnča,     Bartolosattel  

Betriegel                       Rigelc  (skala v strugi)     žebranje , molitev   šumenje vode 

Bistrica                         bela voda, kropa 

Blatnce                         Sumpffeld, močvirno zemljišče,  hrvati  = hrviti se po blatu.  

Blata                             isto 

Blau                              pvau, plavati, plavanje 

Bogarbulišče            Pogorišče     Bo(l)garbule  (hrvaški junc)   Hrvat, Hariti = požigati, »boh hrvašk« 

= Babo    fantovc   Kopane  

Briessn´k                      sporno zemljiše,      suho (peščeno) nerodovitno zemljišče,  

Bripasenza                   pripojeno, prilagojeno, pripašeno zemljišče    pašenca     

beim Brunn                   pri koritu,    Brunek     

Capina                          Kapišče     Kopišče    oglarjenje    Kopane    Capa  Kapa  Vrh 

Der Buckel                    pukel, hrbet 

Čela                              na Čelih, na koncu nasutja (peska), spodaj mokrota 

Čičava                     žižava, pašnik za svinje, konje   čisova, kisla trava, drnča,  Drnča 

Coppinberg                kopirano, podvojeno, razdvojeno zemljišče; kapin, capin, cepin,             

Kolpinghaus = duhovniško zavetišče 

Črni študenc  

Diunk                            en morgen. En dan obdelave, dnevnik,  

v dolina  

Drienuvc                     križni trn     drevc na tri vejice, božji drevc, tisa,    vrh Vreč, vrh Brine, vrh 

Orla, Vrh Vidca, Vrh Osoj,  

Drt                                 trta divja, izprano zemljišče, Drnča trda trava za konje 

Duarc                            dvorc, majhen dvor, pol dvor, razdvojen dvor na dva grunta 

Ečnjak                           ješpren, rž     Ocet         ötzen   kisati           Otzi = Oči 

Feistritzer Moos  

Filzä                              gozdni pašnik namenjen duhovniku v Bistrici 

Frohnmoos                   Pflegerca     uživanje sena upravnika 

Gačca                           Klavže kluče,     polno  kač, Katze,     maček    Gače. 

Galinapietz                   Neuman = Novin,    Golo brdo, Kopišče 

Gällische               Rayller = Gätschitze = »Ziljski vrh« = Planica  = Gozman = Gozdman, gošar, 

ziljski strelec = Vlah (streljati s tekočega konja s palico (pastirja konjskega),       

božji drevc - tisa 

Gätschitzä                    isto 

Glabedall                     sedlo bistriške dolineGallabiniduelle = Glabeduel = Glabathal  

na Gorci v gorinje doline  

V Gozdu  

Gozman                       Gozdman = (gošar), višina,       

Graue                           Strašen   Strah    (siv  sivi lasje,  

na gruebla                    grobla, razkopano zemljišče, grob na pokopališču, Mirniku 

Hatinjach                      Hotinj   ograjen lazek, rovt obrnjen proti vzhodu 

Hinterer Brunn  

bei der Holderstauden     holder = tisti, ki sedi, stoji        Kockbründel   
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Hrast  

Hrieb                            Hrib = Brdo = Pukel  = Buckel 

Isgra                            Iz gora 

Kail                           klin, u na kakši               za kašto = hinterm Kasten = za skrinjo = za kašto = 

košto hrano, za kašco = trugo = Trog = korito = verlorengegangene u na kaši = 

za umrle (ki se jih nosi na drugo stran Soče k Andreju, ki obrača dneve. Oni so 

pa imeli svojega Andreja na drugi (sončni) strana Bartolo sedla, na vratih 

(klučah) v Osopu 

Kapala                         kapela   bei der Kapelln  

Kraina                         Schalle  = šalca  Ponuca na Belščici, šalca pri žlebu korita 

Kleiner See  

Klin  = Kail                  Pod korite    kajla  xxxxxxx 

Kapišče                      Kopišče    oglarjenje 

Kraina                        obrobje kraja U Kraj    (krajnik pri odžaganem hlodu) 

za križce                    Za križem     križ  na hribu, na Gori 

Krpiuvnik                   kropilnik, kropiti     Koprivnik – Bohinj    

Krumpe                     krajnik (na razžaganem hlodu)   Krumpestar  duhovnik (zdravnik za a ušesa) 

Koch                      Ukuä = u kovačnici, Kovorje, Kovarje,  Koch = kuhanje = kuhinja, Kok  = kolk = 

kluka = Kluže = Kluče 

Koppinberg               "spičnijak" = spitzig.     Dobra gora in Špik     St. Gallen 

In der Lackhen          Loke  

langer Acker              dolge njive 

Mašeta                       Slamnik, Salmnati mož,       maškera 

Na sr’ ednam poti  

Niejšče                      Banja 

Nova fača                  Novin 

Stjegne                      Stagne    razteznjena pot, steza 

Očne                          Vočne    

Odale                         V Dolu, Dolina, Alod, gosposko zemljišče 

ograja  

Oschado                    V senci, Prisoje, 

Osoje  

Ossternigg                Vzhodnik 

Na Palašah               Na Polčah 

Na Palicah                 na Kolih? 

Palma  

Perdol                        Preddol  

Perhilz                       Peračica    

Pflegerca                   oskrbnikova uporaba 

Pjabčna                     Blutegel    komar-čna,    Fantovšna, Flacovti,  

Planja  

Planitza  

Za pliečah                 Zapleče 

Na pliečah                  

Pobraše                    Pri obali 

Pr koriteih                 Pri potoku, pri Koritu, »P'r Korit'h« 

Pad karitame            Pod Koriti  

Pad debica               Pod Devico      devica   bidica  dvojne prsi    dojenje    joški 

Podgora  

Politzabrunn             "Gayller"   "untern Trog"     Peračica   
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Podvas  

Patuačnca               Potovnica 

Pripla                       senožet 

Pubraschah             Podprahe    praha    obdelava »Fantovc«      Dobrač ??? 

Polje                        (Polče    prt    agris & curtis    campi) 

Repa                        (Rüben) 

Der Riegel               Rigelc   zapora (v vodi ali na poti, skala 

Sagrat                     Zagrat, za Gradom     "hinter der Burg"  

Saziza                     Gasicza     Gätschitzä     Planica  sesalnica 

Serniza                   Sernica, Ritnica, Perritn ica, Peračica 

Silza                 xxxx     Frohnwiese   Wechselfrohnwiesen  frohn = naklada Selca 

Skathiduo         Skčidu          Žabnica 

Pod scavo              pod skalo, pod (babjim) scanjem 

Skrjančca  

Spičnjak                Špik 

Sredni pot  

Stnčič                    Studenčič,      Perritnica 
Starbabrieg           Ostregg   Velikonočno jajce, stare baba breg 

Beim Steg              Pri Stopnici 

Stjegne                   Stagne 

Stopca                    Stopnica 

Strittnig                   Kregnik, sporni breg 

Struga                     Struga   korito reke 

Strumen                   

Studenci  

Sohönwipfel           Kapišče   Kopišče      skupne višave   Črni vrh   cepin, razcepljeni vrh = triglou = 

trirogelj = trirog = škofova kapa 

Schwarzer Brunn  

Schwarzer Wipfel   Capinberg     trirog    Triglav   nazobčan rob    

Tschelo                  (čelo Capina     Kopane (Viševnika) del ki obsije jutranje sonce) 

Triablas                 Streuwald,   Streu   - stelja    Peklenik     tripih = trimeh  blaž /meh/ 

Ukuä                      Koh, Kuhinja  V Kuhinji    Kok   ukeja(h)    v riti = kopati  

Untere Stegna  

Untern Trog          Trog = truga = kad      cad 

Uom                     Hom, Holm 

Unterer Gipfel       Kuppe des Omberges  Kapa 

Ušah                    Kot (der Straße)    Prisoje 

Ušedov  

Wajžarca             Vajnež   graben dol sveti dol = Viševnik    Stol 

Waitengraben                sveti dol     osvetljeni dol     »Sveti-na« 

Waselzh               Wasc Lazec 

Weissnikberg        Briessnig    Brežnik    Viševnik     Belščica 

Werda                   Brda 

Winkel, im,            Kot, V Kotu 

Wipfel, hinterm,     

Wiese im Schwarzwald  

Wiese im Wald  

Wisgra                 Bisgora, z Gora 

Zadloš                  Salaš       Sedelnik    Sedlaš 

Žaodec                Želodec  
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Zavrch  

Žljebe  

Zeleni rob  

Čižava  

Zwickl                Zuwinkel = prirob   Kot   Kok   Kuhinja v veži + kmečka peč v hiši 

 

 

180120 

 

Hišni znaki na Bistrici na Zilji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Biberitsch       Pibrovc   Biber = Bober, Bobrovec = strešna opeka              

2. Gaspernutz    Gašperšič     fača od Rasperja, maska kozjaka = Valentina BM 

3. Koschtsch      Kosec, Kosc, Kosel-Kozel      ΛΓ K   cesok  = sok od korenin = κ 

4. Kurth              Kurc    Jur   Jurjevc      ovčji pastir - Q     K 

5. Tomeschitz    Tomažič  Tomažnek     goveji pastir               +⅓   tretinjek 

6. Schlosser       Klučavničar, Klukar,     mehanik, ki obvlada kluče in rog = ΘΘ 

7. Schnabel        Klun, Kljun   Klin med gosposkami 

8. Tauschertsch zamenjevalec, zamenjani, hondlar, Handeln,    Volkan, pes ovčar,   -                   - 

Kraški ovčar 

9. Titscher          Učitelj, Učež            Хλ kozji pastir 

                  

Kovač = Quirin = kuje orodje za bogove         hondlar, trgovec, = Qurc = četrti, mali  Taurus   

popotnik, »razpečevatelj«, tisti ki »vlači volka iz peči s klešami« ali pes, ki zaganja ovce.        

Meščan ali vaščan, grejan ali v'ščan, vsak na strani turna, trna, gradu.       In svoji strani vrat. 

 

Tomaž 25.7 je mesec dni po Sv. Janezu, kjer prosijo Primorci za dež...... 

Tomaž vtakne svojega tiča pod marijin križ = »Mali šmaren«!    8.9. = 7+31+8 = 46 dni  

Mali šmaren – Veliki šmaren:15.8. – 8.9. = 24. dni                     46 dni = 7 tednov 

Mali šmaren je »kravji bal« v Bohinju! 
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Bube  Pube  Pjeb  Pajeb  Pajebec    Pastir  Pastirec   ρισςλπ   ΡΓΤΣΛΠ   
 
DEZELA JSD-SLIKE\Venetska abeceda.jpg 

 

   PASTIR 

 

 ► Achomitzer             Zahomec   Zahomska gora, Kopišče,    Vrh Zahomca, zvezdni breg, (prisojni, 

nočni breg), južna gora (Mittagskogel) 

 ► Bogarbulišče          Pogorišče     Bo(l)garbule  (hrvaški junc)   Hrvat, Hariti = požigati, »boh 

hrvašk« = Babo    fantovc   Kopane  

 ► Capina      Kopina   Kapišče     Kopišče    oglarjenje    Kopane    Capa  Kapa  Vrh  

 ► Coppinberg                kopirano, podvojeno, razdvojeno zemljišče; kapin, capin, cepin,             

Kolpinghaus = duhovniško zavetišče 

 ► Koppinberg               "spičnijak" = spitzig.     Dobra gora in Špik     St. Gallen 

 ► Drienuvc            križni trn     drevc na tri vejice, božji drevc, tisa,     vrh Vreč, vrh Brine, vrh Orla, 

Vrh Vidca, Vrh Osoj,   Drenovc 

 ► Gačca                           Klavže kluče,     polno  kač, Katze,     maček    Gače. 

 ► Galinapietz                   Neuman = Novin,    Golo brdo, Kopišče 

 ► Gällische     Rayller = Gätschitze = »Ziljski vrh« = Planica  = Gozman = Gozdman, gošar, ziljski 

strelec = Vlah (streljati s tekočega konja s palico (konjskega pastirja),       božji 

drevc – tisa     Drenovc 

 ► Gätschitzä         isto 

 ► Gaspernutz       Gašperšič     fača od Rasperja, maska kozjaka = Valentina BM 

»hrvaški bič božji«, »božje drevc na 3 žile« 

Gajžla        

- pastirska palica ovčarja, narejena iz drevesa tise, zvezanega z vrvjo in obžgano kluko in štekelnpm 

v špici; 

- bičevnik, pastirska palica narejena iz brina, prepletenega, zvezanega iz treh vej, posušena, 

furmanska gajžla 

- laso iz konjskih las = žime spletene vrvi skupaj z šlingo = pentljo, narejen iz konjske kože in 

prepleten in prepojen s smolo,   

- hrvaški (hunski, ogerski, oberski, madćarski,     ) usnjeni bič, narejen iz konjske kože, razrezane v 

pisove, spletene v kite in nasmoljene, za bičanje goveda in konj 

- hunski lok, narejen iz koste, žime, smole, konj, fleksibilni, xxxxxx 

 

       xxxx acakol = e koen – poo   ,  

»hrvaški bič božji«, bičevnik  

& = karabinder   karabiner   priteznik s peresom, plezanje v steni (peči) z vrvjo. 

 ► Serniza                 Sernica, Ritnica, Perritnica, Peračica, Podritnica 

 ► Pubraschah             Podprahe    praha    obdelava »Fantovc«      Dobrač ??? 

 ► Starbabrieg           Ostregg   Velikonočno jajce, stare baba breg 

 ► Ukuä                      Koh, Kuhinja  V Kuhinji    Kok   ukeja(h)    v riti = kopati  

 ► Schwarzer Wipfel   Črni vrh    ni Capinberg     trirog    Triglav   nazobčan, bel rob    

 ► Tschelo                  (čelo Capina     Kopane (Viševnika) del, ki obsije jutranje sonce) 

 ► Wajžarca             Vajnež   graben dol sveti dol = Viševnik    Stol 

Waitengraben                sveti dol     osvetljeni dol     »Sveti-na« 

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Venetska%20abeceda.jpg
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»Stare babe red« & »velika povodenj« 

 

Starbabrieg           Ostregg   Velikonočno jajce, stare baba breg    prisojni breg Zilje, Zahomec je pa 

na osojni strani Zilje, ki ima svoje Osoje v Žabnici, tam pa svojo »sveto goro« na Višarjah, ki so 

mzopet na osojni strani Bistrice, tokrat pa pontebske bistrice. 

 

Starbabrieg           Ostregg    = Dobrač       = »stare babe rigelc« 

 

Jamnik ima rudnine, jame ….. Primus* ima  Zečjo Raven    dokler ima soha svojo hišo ⸍= Celt (Kelt)^.  

◬ Veliki Kopinj 1735 m, (črni vrh = pogozden), brez planine 

◬ Gorjanski vrh 1689 m (ima planino na vrhu, kjer se pasejo (ovce, koze ali krave???) 

Vse na osojni strani Zahomca. Zahomec je »za Homom« na južni, poldanski strani Zilje. 

 

Dokler je prisojni breg na Dobraču potem pa pride povodenj in potres, moraš postaviti nov, drugi 

breg (planino) na osojni (temni, sivi, modroplavi) Zilje. Hom = Baba ima sedlo, Iz Bistrice = 

potrebno priti čez obe sedli (Bartolosattel in  

 

V Nöetschu   (noči) je Čajni, Čače, Saak = Vreči = žaga,   Säge   Säegie  =  Kamm = meja med 

nebom in zemljo, skozi to pa vodi »tura« = veliki pot   /pat, put/   iz Bele na Belo in na Belo (Pot 

Ponte Roso v Trstu pa do Beljaka n njegova Bela = dvoje tržišč eno na Jadranu, drugo ob Dravi, ta 

pot ima dva roga in eno usta in eno rit, povsod je pa zmaj, ki pa ni celovški, temveč tisti, ki žre lipe 

in ima svojega lintverna Sv. Martina, zaščitnika poptnikov, romarjev). 

 

Vreča > mošnja > jajca = X ali ┼  križišče in križ velikih cest = »vias solem et ferrum« in vseh 

dejavnosti, ki so obkrožene s Θ Ρ Γ Τ Σ Λ Π . 
 

Kral lahko kuje denar, še ima svoj štempel pa svojega tiča (orla,  

Svojega tiča pa ima tudi sosed Urau, ki je hudovernik in stoji za Svetinovim hrastom, pred njim so 

pa na vzhodu »hišce« na Jaršah) pa tolče po štempelno v matrico, kma šifro, pa kuje denar, ali 

zlatnike ali srebrnike, ali kufraste pare, eden ne vreden mile 1000, drugi cento, tretji je deci,  zadnji 

so pa samo pare, luft, ničvreden poškodovan izdelek = Škart = Škrat (tisti ki je povzročil, da se je 

nekaj razblinili, zmankalo, bilo ukradeno. Tisti, ki pa to ugotavlja je pa ali norec, mehanik, klučar, 

m'ž'k kje bil ob svojo hrano  

 

Zwinger je pa imel svoje cvingo (pripono), prisilil da se ni kaj sfinžilo 

Zweier je imel dvoje (par) jajc, ženskega pa nemškega, pa imel 4 možnosti,  

Pil je lahko Primus ali pa zweier, Primos je ustvaril družino, drugi je ta to počel sam zadaj za 

ograjo, na šverc, ponoč, pred polnočjo ali pa po temi po polnoči.  

Pob (fant) je moral vedno pomagati (pomahati,.....) svojemu gospod(arju),  vse  in kolikor je zmogel 

(sila, moč) pa če |gaje| to veelilo, žalostilo, mirilo, razburjalo, ... 

Pobje so pa imeli svoj status pob, kaplar, desetnik, stotnik, Major  (visok 1000 mož, 

m'žkou), [ta lesen, ta, lipov, ta, zelen,    ],    kaplan, pezdir (oblačilo iz razrezanega lubja), 

slamnik s katerim je pozdravil s priklonom svojega gospoda,     ), gospodi so bili vseh barv, 

osvetljeni pa od bele do črne pa vseh sivosti, palico so pa imeli ali kljukasto ali kol, so vanjo 

rezali ali risali, čačkali /čača/      besedili  (veselili)  Wertschach   zlogovali (delali pesemce 

ali čvekali)  se cenkali za ceno (na dvorcu z vratici, na katerem je bil rigelc, ugotavljali   
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cenenost dev ali so kurbe (prostitutke) ali m zlate (sijajne), srebrne (sive) ali so bronaste (pa 

lepo donijo) ali so kufraste pa so vredne kot bakrena para = zeleni volk = kakrov hidrid,   ali 

imajo koren ali joške, riti in kaj pod ritjo, kaj je blo spredaj pa zadaj, zgoraj al pa spodaj,    

VSE JE IMELO SVOJO CENO. 

Dvorec = ½ DVOR, ta ima samo en kol (nič Π) not je sam majerca (major = 1000-er-ca 
je pa njegova zemja (žemlja = pa kajzerca ali pa fantovc, ki ga da dekle svojmu 
fantu = pljebu = pojebcu = slap pod pečko, pečka = draga, ki ima svojo Berlino (iz 
grmovja prepleteno ograjo, v katero se ob povodnji nasuje pesek, vse skupaj nato 
tvori Belico = Belco, ki pada čez prag = stopnjo, stopinjo, ledeni slap je blisk   vse 
skupaj je ∩ = Peračica, Perunčica, ki spadaj dol po bregu navzdol do prečne reke, 
potoka.  Dvorec pa ima vrata na zasun = rigelc, v katerega paše samo en kluč, ki ga 
naredi šloser, ki je mehanik = 1000 skrbi, možnosti, lopovščin,  larf, oblik, 
.....m+kvaužou, parkelno,   . 
 
 
180123 
 

NA MESTU KAZALA VIZIJA 18.00.00  Σ∩&§SZC 

Cavel = kavel = S Z = C = privlačnost = gravitacija 

 

Popraviti Deželo  na novo leto 2018 

 

 

Gail   Keil,  

 

 

SAAK     SAG,   vreče   žaga  (na horizontu = Obrobje) 

Kasase    Koseze 

Seltschach  Sovče        Dosovče > Doslovče = Selce v njh pa  = Papler 

Papler pa od Poba pa od Biber = Bober  Barba bra   Babo = Sveti-na    Rožiča /Rog/  Karavanke = 
jelenovi rogovi 

ROŽIČ   Rosegg   Konjski rog, konjski hrib, hom, holm,   = Baba 

 

ZAAK  = Za Akom, Ak = hack = preska, posek, krnica  

SAAK  = vreča, krnica, kranjica,  v kateri so jajca, tudi velikonočna = pirhi 

Velika noč je pa enakonočje, pa lipa z jurjevimi jajci, janci, (štempel briksenske nadškofije), jajca 
so tudi vse ledine, tudi Čajna (čalna je Čelna, na lobu = lobanji) 

»Stare babe red« & »velika povodenj«, je tudi rod, njeni, sinovi, vnuki in pravnuki, 

{moja žena = stara baba in nabira Čaj na Rebri (Na Brego) nad Žirovnico, nabira rože pa 
jagode pa jih suši »na postrešni« sortira in vrika v vrečke, nabita pa 

[na Veliki Šmaren M se zberejo stare babe, moja žena jih pa pelje »pod Wasserschluss« nad 
Žirovnico] –  

Jaz sem pa vse to narisal, narical – »najeclal (naredil kol = tipkovnici s prsti vtaknil prste v 
tipke [CTR OPEN], pritisnil na Col = kol ali znake](za »Wasserschluss« je »konec vode« iz 
katerega potekata dve cevi /rora/ navzdol v »Brje«, kjer je elektrarna, 
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V Žirovnici je pa stara cerkev sv- Martina, ki        

     Tam sta dva kmeta, ki sta koseza, ...... 

          Ki sta morala postreči Briksenskega škofa ko je prišel na Bled,     

                To sta morala narediti samo dvakrat v 1 tisočletju = M. 

V Žirovnici je pa kmet, ki ima konje in konjski travnik,      

    Ta kmet ima  Pižovo jamo, ki je krnica, v njej pa včasih tudi voda, 

Ta jama pa ima svojo okolico (krajno), po kateri so se pasle stare babe (med  njimi tudi moja 
žena) takrat, ko so bile rože in jagode zrele pa ta glih prov za nabrat pa sošit, toj bvo glih u ta 
Velkmo Šmarno. 

 

 

Sedaj pa primerjajmo ∩ Bistrica na Zilji, ∩  Mošnje na Pod Dobrčo in ∩ Žirovnici na 
Savršnici. Vsaka ima svojega farja, svojo cerkev, svoje klučarja = šloserja in pri vseh 
najdemo svoje ekvivalente (iste cene, iste oznake, ista imena, isti spomini, ista zgodovina - 
Hystory  pa četudi se včasih istemu namenu drugače reče). 

Krnica = jama = vreča = žakel = Saac, mošnja, /Müllsack = delež mlinarja za opravljeno 
mletje/ povsod so pa notri jajca, pirhi,  

Čajna = Breg, Brje,  na katerem rastejo rože (lahko se pa po njem pasejo konji). 

Čače = dekle-ta, čačke, porisani koli =   tudi na kole nataknjeni »Faselci«, po katerih 
tolčejo pobje s svojimi pastirskimi palicami г, .... 

Pobje = fantje /фэ/ > fantovci > Križelni > zarisane Dragice, v njih pa »otoki« = Belice 
/koli prepleteni s šibjem in ob veliki vodi napolnjeni z belim peskom/    

z bjem 

 

 

 

Ista pomnenja, zgodovina H = history, iste štorije na istih vratih, durih, torih,  

Pa so to enkrat nori, drugi plavi, modri, sivi, beli, .....preluknjani, v jamah, v luknjah, v vodi 
ali duši, ali kam vodijo ali nikamor 0  (odprte), & (zakljene), >, >, Λ, V,   -, _ ,           

Isti znaki na tipkah, samo nekatere je še potrebno narediti, popraviti,ker jih je požrl čas - 
[Σ∩&§SZC]. 

Vse kar vidimo, slišimo, vohamo, (po)ližemo, ima svoje luknje, na katerih sprejemamo v 4-
Bitnem naboru, kjer se začne 00, je sekret (sicrit) skret iz katerega štrli ven luknja, jama, .. 
nad njo obrnjen B = ..... 
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Šloserjevo sporočilo je 

»Baba, ki čiča na svojih petah in ji iz riti leze podrepnik, ki se zabija v Veliki M« 

                                                                       Podrepnik je  

                                                                                             Križ, krst, krist,  

                                                                                          ki se zabija v  

                                                                                                                Velki M« 

      Velki M = Mali Šmaren = M = mile korakov od naslednjega roga je do 7500m- 

M = maša, misa est, miza je, čas je za kosilo ob poldnevu, ........ 

 

Zvoni pri: Sv. Kanciju n/kancianu/ na Zilji        

                Sv. Martinu na Žirovnici 

Breg je «žas 

Oprimo tisti »-st-«  

Savi 

Žirovnica 

 

Cavel = kavel = kavelc = S Z = C = privlačnost 

Cave = juknja, jama, cerkev, m'ž'k, svetec, ......... 

Der Riegel      zapora v reki, skala v toku 

Sagrat            za utrdbo,  

Saziza            

Serniza          rit iz katere visi blato 

Silza              Ziljica 

 
No ali se je vam že posvetilo, zabliskalo, pomodrelo ! 
 
 

Potrebno je imeti identiteto ◬, poiskati kje, kaj je........in se poslužiti SOCRATES-ovih osnov 
IMVET, se zavedati, da lupin ni nikoli konca, da možnosti niso nikoli do konca izkoriščene, in da se 
vse vrti, in da je neumnost brezmejna, potem boste pa vedeli, kaj je meni trobil Victor Werquet, ki je 
bil Herrmann v Porenju, ki je mene naredil za Schlosserja, klučavničarja v daljnem letu 1958.   On 
je bil doma v Domu v Kölnu, ki ni bil nikoli dograjen in ga še danes gradijo, popravljajo, sanirajo, 
spreminjajo, poškodujejo, vedno zahteva mnogo denarja, denar pa prihaja s celega sveta in ga nikoli 
ne zmanjaka . Naučil me je neskončnosti in entropije, dveh vidikov ∝ in ∞.  

 
  = Mulej   (v Smukuču) ?? 

 = Anderletovega grobla v Smokuču. ?? 
Grmada = ◬46.22.58,96N/14.11.34,17E/839,22//Zajc 
[Anderlova grobla v Smokuču = ◬ 46°23'9.74"S/  46°23'9.74"S/ 533] 
DEZELA JSD-SLIKE\Anderlova grobla-a.jpg 
DEZELA JSD-SLIKE\Anderlova grobla-b.jpg 

 

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180730/DEZELA%20JSD-SLIKE/Anderlova%20grobla-a.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180730/DEZELA%20JSD-SLIKE/Anderlova%20grobla-b.jpg
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180125 

 

Mošnje in Vreče: 

Pot ob Savi še ne obstaja, ker obstaja Vidikovec, ki nadzira pretok čez »Rakovnik« = S = kluka čez 
Savo, na drugi strani pa Selo in Žale. Iz Sela vodi pot ob /kači = modras, je Rajsa, ki izteka iz Rupe      
/od -8.stol. do -5.stol./.  

Batranca ima vetrnik obrnjen proti Golici (Gajlici in Konjskemu hribu = Rožeku)   -5.stol. do 1314) 
+ Vrbnje + Gorica do danes. 

Mošnje – veternik na Dobravi, obrnjen proti Golici, Mošnje na nasprotni strani Mošenjskega grabna, 
Was Mošnje zahodno od grabna, tam je lipa, Lipe = lipov bog = m'ž'k, ki gleda na 4 strani, na prisojni 
strani. Ob lipetu pa ┼. Ta poteka ob grabnu, za njo pa »dolga hiša« s Π in kamnito ograjo, obrnjeno 
proti vzhodu.  

┼ poteka proti vzhodu na Dobravo, proti severu prek Dobruše in po bregu, kjer je na zahodni strane 
»tonf« = woda in se nato spusti na Otok (polotok), po katerem poteka pot ob »tonfu« nazgor proti do 
tam, kjer se pojavijo vršaji peska, po katerem raste ostra trava, ........ pa do Dobruše in do njenem 
tonfu (mlaki, Wodi), ki prihaja iz Drage. 

Iz Drage pa prihaja pot čez Kamen (steno), pod Kamnom pa teče Begunjščica, nekdanja xxxxx, ki so 
jo speljali po svojem bregu na polja. 

Polje =  leviti zemljišče, narediti plodno, uporabno. 

Lev = Leo    Leopold    polder = razvodnjeno, osušeno zemljišče, razpraskano (z grabni, jarki, 
blatno zemljišče, preleviti zemljišče v rodno, uporabno , tako kot kača menja svoj lev = kožo, vrečo. 
Pomen pojma Nizozemska, lev pa beneški. 

Mošnje so preleviti in odstraniti svoj kal = wodo in vse osušiti. Že prej mokro, blatno zemljišče nad 
Mošnjami so morali regulirati - postaviti na Otok, odtok in urediti po veliki povodnji l.1314. 
Prejšnje poti iz predrimskega in rimskega obdobja so morale bile neuporabne, poti je bilo potrebno 
speljati tako, da so bile prilagojene novi situaciji. To je bila pa dolžnost grafa (v našem primeru 
Ortenburškega, ki je to upravljal v Kranju = Krainburgu. 

 

http://www.sckr.si/tsc/tsc-kranj/zgodovina-in-razvoj/190-razvoj-1941-194 

/Peklenik Janez = vajenec, orodjar v      Luftfahrgeratewerke Krainburg (kratica LGW)/ 

 

Mošnje ┼  pojdi na bistahor (vista gor) je na sredini, je na drito, ne pa na nepravo. 

Na pravo vodi v Otok, na drito v Radmannsdorf, na nepravo pa na Kok in od tam k Savi, 
na Belíco, Brnico in od tam v  IV, V. 

Čajna = Breg, Brje,  na katerem rastejo rože (lahko se pa po njem pasejo konji). 

Čače = dekle-ta, čačke, porisani koli =   tudi na kole nataknjeni »Faselci«, po katerih 
tolčejo pobje s svojimi pastirskimi palicami г, .... 

Vreče = Geldbeutel, kjer rastejo v jamah denarci (potrebno jih je še skovati in dobiti moža 
in cifro, potem pa navzdol do Lipnice in ┼ kjer vahta M'kvauž (svojo mošnjo). 

┼ pot z Lipnice (Wallenberga) je na pravo, na drito je na      Gače  > Vodice > Mošenska 
planina, na nepravo pa v Kamno gorico > >  Bartolomeo > Zečja raven >  >      do l.1314. – 
Velika povodenj. 

Pot vodi z Belíce na Savi kot <......> po robu v gozdu /Kot/ naravnost na Čajno, druga pot 
--------→ tovorniška pot /gabeva  pa perka bregin se spusti proti Čajni, kjer se združi s 
stezo z Belíce. 

Na Vrečah so lubarice, kjer stanujejo /Stan/ /prenočujejo in kurijo/ rudarji, ki delajo za grafa 
/pisarja, ki zna pisati, risati, rezati..../ kovance. 
  

http://www.sckr.si/tsc/tsc-kranj/zgodovina-in-razvoj/190-razvoj-1941-194
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Na M'kvaužu so pa Herrmanni, ki imajo svoje bajte s cokelnom zloženim iz kamnov, okrogle 
hiše s Π in durmi z rigelcem obrnjenim proti /sončnemu/ vzhodu na dan ?xx?, kjer vidijo orla, 
ki ni aquila, ampak  njih prednik, ves razgrabljen, da so ga ostale samo še gole kosti. 

On je prvi sin REŠA, ki ima pri m'žku dolgo hišo, nasproti so potem »kristjani« postavili svoj † /kapelo 
= cappella = koza = stog = kozolec/ namesto prejšnjega /trna = stog = senena kopica/ v 9.stol. in prvo 
leseno cerkev, ki jo je v 12.stol. zamenjala zidana cerkev, ki jo je      , ki gleda na vse strani in ima 
»dolgo hišo« krito s slamo in stene iz prepleta vej, ometanih z blatom ......, 

- prvega sina, godneba za ženitev in ima svojo bajto na današnjem Miklavževcu, pokrito s 
slamo; 

- drugega sina knapa = fanta = hlapca = pubca na Vrečah pri jamah,    ali Kopavniku na tamkajšnji 
Polici svoje Njivice, zadaj pa v luknji »Škratov grad«     na ...   ..., ki ima »knapa« = rudarja, 
ki koplje rudo s kopco, jo drobi in pere z vodo, jo suši z ognjem, preseje z reto nato pa zmeče 
v »jamo«, ki jo pohodi govedo, da postane bleščeča, potem jo pa pre(d)žge in dobi surovino, 
ki jo lahko ponudi tistim, ki imajo (železarske) vetrne peči (n.pr. tistim iz Vrbenj, ki imajo 
svojo vetrno peč); 

- tretjega sina, ki »vahta« govedo in je mayer (mein Herr) na Mošenski planini in ima tretjinka. 

Vsi so REŠI in imajo svoje Resje, in svojo kačo, ki se levi, svoje gabeve, pa kamne, pa kole, pa svoje 
..., poti so pa niso njihove temveč od tistega, ki ima svoj duh (Geist) zgoraj na nebesih, med zvezdami, 
kjer se med seboj tudi povezujejo. Duh torej povezuje poti, te so božje, te »vahta«, varuje jih pa višji 
pastir s svojo palico, na katero bog reže njih usodo, oni jo pa morajo zavohati, če hočejo preživeti. 

 

 

 

»Velika povodenj« je vzrok za »lov na čarovnice in čarovnike«, tiste, ki so razumeli tisto kar se 
dogaja in tiste, ki so imeli drat samo do svojih občutkov (videnje, slišanje, vohanje okušanje in 
lizanje), za kar smo imeli v svoji glavi luknje, ki jih vsak videl, ki jihj lahko vsak zaznal, tistega, kar 
pa ni mogoče zastati, pač ne obstaja. 

Zamanj je Galileo Galilei obračal svoje leče v tisto, kar je očitno, da se zemlja vrti okoli sonca in ne 
sonce okoli zemlja (helicentrični sistem), da se plemstvo nahaja nad vsemi ljudmi, ne pa da ga mora 
podpirati in hraniti tisti, ki prideluje hrano, itd. zamenajavati posledice in vzroke, neumnosti in 
novitete. To je še vedno isto, kot je bilo v preteklosti. Tisto, kar lahko napišete v tabele na table, še 
vedno videjo nekateri, da je nekaj spodaj in zgoraj, čeprav je v isti ravnini. Profesor je veš kot docent, 
čeprav sta oba dva del istega procesa. Kdo je bolj pameten odloča status in ne posledice. Koliko je 
vredna iznajdba (noviteta, patent) ne odloča status, temveč denar, ki ga je mogoče za to iznajdbo 
dobiti, itd. itd. 

Kaj bo pisalo na kamnu z zlatimi črkami ni odvisno od moža (m'žka), ampak od tega, kje ta kamen 
stoji, koliko časa že stoji, kako stoji,   ne pa od tega kaj je vzrok, da so ga sploh postavili.  

Tako vidimo kamne, ki so jih današni ljudje postavili nekdanjim veljakom, nikoli jim ni padlo na 
pamet, da bi pogledali, koliko pa je tisto vredno in kaj niso videli, morali bi pa vedeti, kar vidi vsak 
kolikor toliko pameten, torej niso videli pomanjkljivosti, slabosti, napak, entropij, .... 
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Bimetali  

Pik = Vrh, Kara = Prt, Herc = DNA, križ Detelca je Gartelc pod zvonarjem. 

Pic = kapa, capa, capin         Pic Buin = Vidik, Videc  z Buina = Puente Alto = visoki vrh, iz 
katerega se vidi Santiago = sveti - ago = kraj, od koder prihajaš.        Capin = tudi vrh     [Čabin 
1273 & Kopa 1497 & Peč 1510 = Sovška planina 1458] 

Sovška planina je pa planina wasi Sela v Ziljski dolini (pa ne od sove = nočna ptica = cura, ki 
je del Sete cura = del sedem studencev v bližini Devina (deva = punca, ki je fantom draga in 
spoštovana devica pa ne kaka kurba, ki je šestica iz [  v nekaki zakotni gostilni]. 

 

 

Kara = cara = draga /Ljubljena, Ljubljana/ iz [iz Sovške planine] 

Herc = Srce = ki poganja kri, ki ima svojo DNA [od dekleta s Sovške planine] 

Križ = krst = trdnjava, v njej pa orgle, leca, govorec,     pa tudi zvon, zven (dialekt). Ta križ je pa 
dekleta s Sovške planine, ki jo »obdeluje« Šloser (Schlosser iz Bistrice na Zilji, iz tamkajšnje zgornje 
vasi Čače = SAAK) z pogledom {Dickschlosserja, ki ga je obdelal Victor Werquet iz Uerdingen-a 
(am Rein), Westfallien, ki je bil spoštovan kot  pevec na tamkajšnji fari = Pharre (>Фaге > ang 
je fire = ogenj), ki je imela cerkev sv. Xxxxxx, in mežnarja 6 yyyyy, ki je bil pevec na koru a tudi 
moj učitelj ,  obratovodja v tovarni, ki je imela svojo vajeniško šolo, ki je imela 4 doktorje znanosti, 
s katerimi so delali modele in modelne preskuse na novih patentiranih postrojenjih, vodil v tovarni v 
4 velikih halah in ki je morala obvladovati pripravo proizvodnje a tudi vse reklamacije po petih letih 
delovanja njih proizvodov,  

  on je bil pa      učitelj (pa tudi mučitelj) =  &        (jaz sem bil pa Schwimmeister v hotelu 
Toplice na Bledu, ki je učil mulce = pobe , fante, plavati, bil torej, danes sem pa penzioner, sem 
še vedno Tine Jarc, nekoč tudi Valentin, Štefan, Zdravko, Bumež, Mrkač, ......kurbir, tudi osel, 
tepec, norec, baraba, kurbir,   samo še nobeden mi ni rekel Lev, čeprav sem se moral stalno leviti, 
obračati na desno in levo, poročati navzgor in se uklanjati navzdol, .......      Tako, da spoznamo - 
[Σ∩&§SZC]. 

In tako pridemo do Čače  dekleta, ki je imela svojo Babo, staro Babo, ki je hodila na Čajno nabirat ∩ 
[rože & jagode & gobe & listje & suhljad & & &    ]. & 

 

Potem pa pride »moj prijatelj ........, ki ga zanima vse kar je povezano z njegovim krajem, napiše 
knjigo o vsem kar je lahko nabral povsod drugod, videl in slišal od ta starih, fotografira in voha (saj 
je lovec, bo pa ja vedel kako se voha, poleg tega pa ima psa, ki ga vsak dan vozi na »ogrevanje«, da 
sta primerno kondicionirana, tako on kot tudi njegov pes. Oba skupaj, [on & in njegov pes] vse 
pregledata, in mislita, da nista nič preslišala, vse povohata in preližeta in poskusita vse, kar sta 
nabrala. 

Nista pa nikoli zaznala SOCRATA, kako ta gleda, vidi in ne vidi, sliši in se dela gluhega, ali pa ne 
presliši vse v vseh frekvencah in smereh, ob vseh jankostih, vse prevoha in zavoha pa predvoha, kaj 
se bo zažgalo na vseh farah in fazah. pri vseh faranih (tudi če niso njegove vere, temveč pravoslavni, 
popi, eden ima popovskega sina, ki sliši  na ime Nikola Tesla, ki izumi (izmuzga) trifazni /električni/ 
tok, ki danas poganja električne naprave, nikateri ga pa zmerjajo, da je zavit kot tesla, torej norec, 
nenormalnež, ... 

Tesla je pa ustvaril še mnogo stari, več kot pa tisti, ki so tesali s teslami korita, drevake že pred 10000 
tisoč leti, četudi niso imeli kovine, tesali in kopali so pač z deli vej, s primernimi kamni, naš Tesla je 
pa pogruntal še marsikaj drugega, kar danes še ne razumemo kako to deluje, čeprav je že zdavnaj 
umrl. Še danes je tako daleč pred nami s razlagami svojih poskusov, pri katerih je uporabljal kar cela 
omrežja in elektrarne in ugotovil, da je mogoče uporabiti celo zemljo in skozi zemeljske pole in 
pognati tok in doseči pri tem samo 8%-ne izgube (napetosti). 
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Tesla je bil vlah, srb, pravoslavec, .....VELIK MOŽ, z velikimi problemi, za mnoge probleme je podal 
rešitve,             ni pa bil hrvat, ni se hrval in valjal po blatu. Tega velikega moža bi še danes streslo, 
če bi prijeli za drat  in ga vrglo po tleh - (240 V). 

Za Babo, admirala Mamula, ki je uporabljal kole in štrike, lase, in svoje »brode«, na kole je spretno 
privezal svoj brod, mene je pa naučil, kako se priveže z enim zasukom s štrikom na kol čoln, saj je 
obvladoval tudi svoje »bolne brodove«, ki so bili navezani na kamnite ali litoželezne »kolce i klince)« 
(pa kaj so pod vsem tem že razumete), in danes se pa sonči pod palmo v Boki Kotorski in sanja o 
preteklih časih, mi pa še danes ne vemo ali je bil srb ali hrvat, čeprav so njegovi predniki ustvarili 
sinjsko alko, se gonili na spenjenih konjih, vozili na splavih po Tisi (ki je sveto drevo in pozimi ne 
zgubi pozimi iglic in ji rečejo brin, nemško se pa reče zelen = grün, pa stoji nad »Staro babo« = 
Rebrom »Brinov vrh«         

Na Zilji pa še danes tolčejo s palico po sodovih (bčkih, backih), jahajo konje norike, ki nimajo sedel 
(nekoč so bili samo bosi torej bosanci), pod lastno ritjo so imeli samo kozjo kožu in nobenega štrika 
in tolki z hrzajočega konja s pastirsko palico po »sodu« povezanim s »vrbovo šibo« imeli so samo 
»pastirsko palico »kol« (ali gol??, če je pa Zilica Gail) opazujejo in sodijo »deve = čače«, »stare 
babe«, očiji in dedi, babe in baboti, sodijo jim šloserji pa ne knezi, vojvode, majo kluče pa klause, pa 
flause  in note, vote pa fotre, koliko je tale štorija stara pa sami presodite! 

 

 

180128 

 

Na Peči ni samo tromeja Avstrija-Italija-Slovenija, temveč cela zgodovina od bronaste dobe naprej, 
ki kaže na povezave v Dravo, Savo, Sočo, Tilment, po povodja in gorovja, ravnine in neravnine, 
luknje in jame, itd. Tod je center starih povezav in imenvanj, ki kaže na Aquile  pa vse do Z  naprej, 
vseh od a do z, od V in Λ, od > in <, ..... 

»Okaj« so Vrata in Vratca, Tor (vrata, norec, Dor, pa duri, dan torek in bog Torr in VX.....). Tam ni 
Bača samo poljubljati in ljubiti, temveč tudi vezati les v sodove »bačke« in s šibami povezane 
tovorniške sodove, v katerih lahko prevažaš žeblje ali vino rebulo (kraljevsko belo vino), ali pa 
kardinalsko rdeči kvintonov sok vrh skale = trdnjave, ki gleda na lintverna s svojim »lipovim bogom) 
= m'žka, ki je imel svoj »Galenstein = ledvički kamen = Brlica = Belica = staro babo = feštngo = 
trdnjavo = fejst devo = ... po kateri tolčejo pobje, fantje, hlapci s svojimi pastirskimi palicami in kiji = 
koli, coli, itd, itd., da ima Baško jezero zadaj peč v njej pa jamo (amfiteater), Peč = Poetsch = Pöetsch 
z 0000   VW, (ali 0

0
0

0
0 = Audi) da ima staušan gobec (posledico pa »Poesvino« (peč+sol+prasetino) 

ali »presojiti« (presvetliti) to, koliko je to vredno, pa koliko denarja in časa boste porabili. 

Tukaj najdete vse pojme in števila s katerimi lahko ugotovite, da dela Zilja svoje loke in takšen tok, 
da so na nje   m naredili Brlico. 

 

Kaj pa iščemo , če sploh iščemo? 

Vse se začne s svetlobo ali temo (tệmo ali svetlobo, t'mô ali têmno, e ali o,  ali kaj vidimo ali 
slutimo, kaj vidimo slišimo, vohamo poskušamo,    bomo gluhi, slepi, nahodni, potem pride na vrsto 
senzibilnost, ali ločimo samo ○ in ● itd, okuse, ali zaznavamo tudi sivine, nato posamezne barve, 
tone, vonje, okuse, stopnje kislosti (na obrazu pa posamezne fače, maske, cunje [ki jih je zapustil 
velik mraz, ali moda], potem pa imajo ta jajca svojo vrečo ali mošnjo, svoj DNA ali svoj S ali Z, svoj 
itd.      kaj zaznavamo ali samo slutimo. 
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ZAAK  = Za Akom, Ak = hack = preska, posek, krnica  

SAAK  = vreča, krnica, kranjica,  v kateri so jajca, tudi velikonočna = pirhi 

Velika noč je pa enakonočje, pa lipa z jurjevimi jajci, janci, (štempel briksenske nadškofije), jajca 

 

Poiščimo Žago v dolini Završnice! 

Po njej poteka pot z vrha Zelenice pa vse navzdol to Božiča v Doslovčah. Na žagi se odcepi pot na 
Kališa, spodaj pri Žingarici se pa odcepi pot na Vrh Smokuča, kjer se spusti navzdol melo Brunk, pod 
njim pa je Molzišče.  

Nekoč so furmani spuščali hlodove čez Brunk navzdol do Molzišča, od tam so jih pa zopet prevažali 
z vozovi. 

Srenja na 4 vasi, ki jo je vodil smokuški župan (Zupan, Supan), je morala skrbeti za poti v tej srenji, 
v sosednji srenji so se pa župani Žirovnice in Zabreznice menjavali in je svoja vas imela svoje korito. 
Korito v Žirovnici in korito v Selu je rodilo cerkvi  (Martina in Marijo), ki sta močili  svoje srenje. 
Na Rodinah je bilo pa »Korito stare babe«, kjer so po 8.stol. naprej pokopavali z vse mrliče vse tja 
do Bele peči. 

Ali je Koroška Bela pokopavala svoje umrle ne vem, samo najstarejša klemenova cerkev je bila pod 
Dovjem (brez pokopališča). 

 

 

 

Naučite se kozjih molitvic, ki jih poznajo mornarji na vseh morjih, naučite se plavati in pluti, potem 
boste pa ločili breg od doline, kamne v dolini in skale na amfiteatru in videli godbenike, ki držijo lok 
in drkajo po strunah svoje napeve, se držijo za jajca, če se jim kaj sfiži, ali pa dobivajo tako težko 
pričakovane medalje, t. j. pleh, ki ima zgoraj barvast trak, spodaj moža, zadaj pa cifro, pa ne nima 
igle, s katero bi te nataknil tisti, ki te je zajebal. Videli boste vse realno, vse namene in zgodovino, 
tisto kar samo slutite, pa vam o tem nobeden ni nič povedal. Takšno je pa delovanje svêtnika, ne 
svetníka, ki mora držati svèčnik nadrejenemu svetníku; vse povedati pa nič zamolčati, neprestano 
govoriti pa nič povedati in ne videti obravnavanih svinjarij in oslarij, prenašati junca , ki trobi 
»staro vero« in je hudovernik (ne rogač ) in orel s starimi oglodanimi kostmi, ki ima svoj orkester 
∮∯∰ in muzikante, ki piskajo, tolčejo, žagajo, .... stare pesmice.  

 

Moj oče mi je pokazal, kako se zažvižga po vseh pravilih in uspešno to na eno roko, ki ima 
5 prstov. To je mornarski znak »jebenti boga« & »kurc te gleda«. Tega vam bom »namalou«, 
vi si ga pa sami interpretirajte in sami misliti, kar se vam ljubi, vedite pa, da ga ni v nobenem 
ključu. 

Klemenc Metod 

 

 

 

Bartolomew    Bertolovo melo = Brunk  = Bradačevo melo. (bradači = Langobardi) 

Jernej = jer-nejc = Jern-ejc   jar je    jarc je in ima palico  na Bradačevem melu          

Njegov pob se pa valja pod Kresom tako kot petel (na gnoju) in ima klobuk s krajci ter tam 
peresa velikega petelina. (ali aguilo, ali orla, ali jastreba, ali .....)  = Papler na koncu Doslovč, 
ali Peter Papler z Breznice, ki je s konji nosil kešt na Prešernovo kočo na Malem Stolu. 
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Skobec   ptič ujeda   skab      skaf    grob   grab    graf    (v jami, ki ima ognjišče zadaj pa stene 
na katerih so zareze in grafi – malarije pred ~18 000 leti.) Lascaux Cave,  

DEZELA JSD-SLIKE\Belin - Jamar.jpeg 

Škopec – skoba (pripona) 

Škopec    = otep slame =  slamnata streha hiša = dolga hiša krita s slamo na kolih, ki so 
prepleteni z opletom iz vej, zgoraj pa    ali   rogač      ali bik   ovčji ali goveji pastir. 

Za časa istrske Monkodonie -17. do -12.stol. so pa Aqile oglodali kosti mrličev razloženih na 
kolih in na njih povezanih S prepleti iz VEJ, (PONUJENI BOGOVOM, DA SE NASITIJO Z 
MOZGOM (pametjo) MRLIČEV.    Veje = tablice = venetska pisava. 

Za časa »Sete cura« = sedem izvorov ob današnjem Štivanu = Sv. Ivanu ob Devinu, so pa 
morali druidi = možje znanja     se šolati 20 let, da so lahko opravljali svete funkcije /svetniške 
funkcije  povezane z darovanjem bogovom in zdravljenjem bolnikov imeli pastirsko palico 
preko so varovali svoje varovance, predvsem jarce. Bili so patriarhi v času od -8.stol. pa do 
15. stol.     pri nas na Jamarski Vrh. DEZELA JSD-SLIKE\Belin - Jamar.jpeg 

 

Simbioza    je soživljenje, sožitje, skupaj delovanje in sanjarjenje, ki ga je mogoče tudi razdeliti, 
zavarovati (z opnami, mehovi, vtakniti v krnice, veliko bolj nedefinirano, da bi ga lahko vtaknili v 
znake, zanke, simbole, unije, integrale, ki ima svoje korenine, kjer je mogoče priti do wode, ki ima 
svojega Luciferja in svojo Santano (hudiča), korene in korenje repo, xxxxx, svoje žage in sekire, 
kopce in lopate (kopate = strgala). 

 

Če so imeli Orli svoje gnezda iz vej, ne mislite da so te veje nosila ista jajca, ki jih prenašajo orli, 
sokoli, rogači, junci, .... v istih mošnah, vrečah, žaklih, žepih,  zankah, vrveh, štrikih, .....na kakšen 
način in s kakimi posledicami, s katerim začetkom in na kašnem koncu, ..... 

http://www.hisnaimena.si 

 

 

Jamnik 

http://www.hisnaimena.si/PortalGenerator/Document.aspx?id=63 

 

13     9    Mohor        Mohar               P'r mohôrj'                   

14   10    Lenart        Kolovberd        P'r Lénart                    Nohbar 

15   11    Miha          Miha                 P'r Mih                         Mihael 

/        6    Resman    Resman           P'r Résman                Reš 

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Belin%20-%20Jamar.jpeg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Belin%20-%20Jamar.jpeg
http://www.hisnaimena.si/
http://www.hisnaimena.si/PortalGenerator/Document.aspx?id=63
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RES = REX = REŠ = KRAL (Carl der Grosse)    Mont Blanc =  

RES-nica = (meja ) = Ratitovec, Goli Vrh = Gale vrh = > Kosmati vrh >      

CURA        zdravljenje, pot, kurenti, na Ptuju = na tujem 

Mošnje    cura   Brlica  = vreča = Koš, košara, protje Brodje, vrša  vršje      vesje  vezje  >   >           
Mošnja   med Wallenburgom   +  vrša Brlica > stari center LIPJA = Celti (šotori) > Mošnje še 
kot »dolga hiša« > Brezje z sv. Vidom in Dolom vezi 

 

 

Koža leder šuštar      Koča slama žnidar 

Slama, slamnik    pezdir     slamnata streha          zgoraj   Oblak    cimperman    brina   
brinovc    mlinar      žnidar   Schneider   obleka,      ržena slama za hiše Kutsche    dajatev 
enozrnatega žita,  je      je ovčar (Marko) ki ima zadaj čredo sam je pa na začetku reda     Je 
kral    na vrhu Brda      je Legat pri železniški postaji in Legat na vrhu vasi in sifonar pri leškem 
studencu s koritom     Je  Rogač na Rčic 

Brs    brsteti     korenine    jame, kopanje              spodaj        Kamnar        žagar,        žalar 
nac   kovač za cveke, cvekar, gostilničar   pri vodi pod vasjo   Lojza se je     Jamar   Ažman, 
oddaja prasce in ne ovce, ima kad za soljenje slanine in dimnik da se slanino okadi, je temni 
mož,   je ps za gonjenje na koncu Pekla – zadnji v redu in je Dežman na najnižji stopnici 
reda na Brdu      je taušer , ki skrbi za vago (Majdnek     konjski trgovec, Majdnek, hondlar, 
taušar (za konje)    je  Mrak na Rčic  pri kapeli 

 

Zupano Lojza, Obvakova, ki je hodila od doma skupaj z Primaščevo Mico, obe potovki, ki 
sta nosili na Bled v Hotel Toplice  jajca v košari, puter v šavju,      Lojza se je zjutraj, ko je 
prišla iz Toplic, ustavila pri nas na kofe, in prinesla s seboj tudi puter v Šlafroku   = šavju,    
potem je pa šla po poljskih poteh na Selo in od tam na K'plenk, se ustavila doma, nato sta 
pa z Mico šli čez Kovačevc in čez Prhat odšli na svoji planini. 

Jaz sem pa sedaj pregledal, kje sta takrat utegnili potovati in svo   

zemljevid 

 

 

Defragmentacija      inverzija      converzija        

 

Ribčeva planina pod Ratitovcem      Ribč ni grajski ribič na Bledu, temveč Hribč (Kristan) nad 
skalo = ovčji pastir na Selu, Kristanova kati je pa moja sošolka na kranjski gimnaziji. 
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DEZELA JSD-SLIKE\SELO pri Bledu-2aa.jpg 

 

35     6     Mathion           Matjon          P'r Merjón           tisti ki meri   na Hribcu  kamnar     

31     7      Bers                Brs               P'r Brso               Brs      na Hribcu      cimperman     

29     8      Kouz               Govc            P'r Govcô            Kolec   na ograde   Kara – voga,l notri Rex 

26     9      Kral                 Kralj              P'r Kralo              Kral,  Rex 

25   10      Svetina           Svetina         P'r Svetin            Sveti na Špik = špičasta gora   Videc 

23   11      Pangerz          Pangerc       P'r Pangerco      Pankratius pri Svetini 

21    12     Kristofitsch      Kristofič        P'r Krištofo          Krištof   brodi po vodi 

22    13     Pouschin         Povšin          P'r Pošino          Povž h in   Polževec 

20    14     Stojann           Stojan           P'r  Stojano        Stoj an   II steber dolge hiše 

18    15     Suppan           Žepan          P'r Špano           Žep (vreča, mošnja) 

19    16     Ferjan             Ferjan          P'r Ferjano         tisti, ki ima fer = ogenj – žebra   čeber vodo 

        17     Kristel              Krištelj           P'r Krišteljnu      Božiček  

27    18     Davouz           Pavouvc        P'r Pávouco      Pavlovc – drugi goveji pastir 

32     19    Dovar              Dovar            P'r Dôv'rjo         Tovar = osel 

33     20    Verschan        Vršan            P'r V'ršáno         Veršan  (na Vršani- ogenj, kres, možnarji) 

 

40      1     Maglou            Megu             P' M'gvo 

44      2     Messichnek     Mešišnek      P'r M'šišnek 

38      3     Volen               Volen             P'r Volên 

45      4                              Mihec            P'r Mihco 

 

 

Ko je Herman III poginil potem, ko je padel s konja, ko je jahal z »gornjega gradu« na »spodnji 
grad«, je bilo konec Celjanov” 

Je prišel čas ko so se pojavili Pegami, Cesarji in Lambergi (Pegami = vojskovodje, Cesarji = 
Habsburžani in Lambergi najprej s Podhoma, Hom pa ima svojo Katarino, pa pod Homom Breg, 
pod Bregom je pa Sava Dolinka. 

Tedaj je pa Martin Krpan z domom pri Sv. Trojici, srečal cesarsko kočijo, prenesel svojo kobilico 
s cesarske poti na kraj in izjavil da tovori kamne (za katere ni bilo potrebno plačevati “carine” = 
bili so “carine prosti”  

Tedaj je pa Martin iz Krpina doma na Gori Sv. Petra, od koder gleda na Sv. Trojico (Tergvou), 
ki je “trgvou” s soljo pa tudi s mlinskimi kamni = oslami = žrmljami 

Takrat je bilo konec Patriarha in ustanovljena Ljubljanska Škofija v Gornjem Gradu 

Na Sv. Petru se pa srečajo pa trije ferani, vsi “tine”-ti, vsi gospodi pa ne eji = [eden doma von 
Bled, eden von Begne in eden von Gora] {ta prvi I “mrkač” v Radolc, ta drugi II je “far” v Begnah, 
ta tretji III je pa jager Gorjak na Gori, ki še nima cerkve}. 

Vsi so on ali ona in ne ti, vsi govore »po Gorjansk« na »ti = benti«, tudi babe. 

Danes je pa živ samo še  I in gleda na zahod  k britofu, nekdanji Weinerjevi njivi iz Kota, kjer 
so pokopana moja starša. Weinar je pa tovornik (Dovar = tovar = osel, mezeg, mula, ki nima 
mošne, danes nosijo ljudje listnico ali v hlačnem žepu (na riti) ali žepu (pri srcu) {nekoč je pa 
Iwan, ki je bil noblem sortitus = izbran za plemenitnika = tisti, ki skrbi za svoja jajca vsaj 7 rodov}, 
tovori sol iz Štivana, pa brusne kamne = osle iz Bergama (danes trgovina Merkur v Naklem - 
nakovalo), II in III so pa že pred desetletjem X oba že pokopana. Vrh vahta samo še I. »Sete 
cura« je pa laški in ne vlaški (vlahi imajo laso z vozlom = so ovčarji, ki grizejo becke  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/SELO%20pri%20Bledu-2aa.jpg
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= berce > Berzice v strugi = Brse, ki imajo (voljno) kožo iz katerih delajo »škorne« = ledraste 
kože, tudi tiste, ki imajo ostroge (ostre roge = jeleni = jelenova koža + kolešček s katerim zbadajo 
konja (kosmatega konja), ki zapusti svoj splav privezan na kolih na reki Tisi in se obrnejo proti 
zahodu in pobesijo Franke (frank je srečko, srečen da je obešen) na svojih lasih potegnjene čez 
vejo = obešenci pa ne zmagovalci Victorji. Tisti, ki so ostali na vzhodni strani Tise so bisi Srbi, 
tisti, ki so pa bili zapustili Tiso na zahodni strani, so pa Hrvati, taka je bila božja sodba. Potem 
pa Rad in Rat, delo in podgane, ki zapuščajo vse svoje, in izdajstva, lopovščine, ....  

Voljna koža = Škornji se ločijo od bosancev, ki nimajo škornjev, voljna koža loči konja od 
jezdeca, če je pa ta jezdec na kosmatem konju, brez sedla in ima pod ritjo samo ovčjo kožo in 
pod pasom zavezane gače = hlače, pa nosi »koščen« lok, je pa to SATAN, ki strelja kot sam 
hudič.    To so bili pa tisti, ki so prihajali »izza Črnega Morja« pa je vseeno kako so si sami sebi 
rekli, ali so jim drugi dali tako ime (Huni, Madžari, Hrvati, Turki, .......) 

Patriarhi so bili do konca 15. stol. »Duhovni očetje« Očiji, Ötziji, Tati,   vojskovodje, vodje reda. 
Potem se je pa prevesilo združbeno življenje v »guncenco« = xxxxx, nekdanji krožni tek se je 
prevesil na kembel, ki ima svoj zvonec, ta pa doni tako. kot hoče tisti, ki vleče za štrik = mežnar, 
oziroma tisti, ki ima svoj škaf = škof, ki pobe naredi v ljudi, do takrat so bili pa deca (deseti deli 
= desetina = ki jo pobiral gospod in krvna dajatev, ki jo je zahteval vojskovodja – car). 

Fante so odgnali na »štelengo«, da so pokazali svoja jajca, od sedaj naprej je pa moral gospod 
dajati prejšnjim pobom, sedaj vojakom, bojnikom, hermannom – svoja jajca = kovance, kovače, 
peneze, ... in svojo »košto« (kar so polizali in pojedli)...oni so mu pa morali dajati svoj »švic« 
(pot), drek in kri in svoje življenje (in vse zato, ker so dobili sandale, ali čevlje, ali škornje, ki jih 
je podkoval “šuštar”, ki je zabijal cveke in žeblje, podkoval čevlje s ploščicami,....šuštar je pa 
skupaj z gostom cukal vino, naredil račun brez krčmarja in od tega dobro živel. Šuštar je pa imel 
svojega sobrata, dvojčka = žnidarja, eden je vtikal v iglo dreto, drugi cvirn, oba sta šivala, 
štokala, pila, jedla, srala, hvalila »svoj deu« = deu je delež ali pa boh = Geist.  

L. 1500 je pa Geist odšel od Poscha, Ortenburga k Celjskim, od tam pa na Gorni grad,  ta   

»Spodni grad« pod Kamnom so porušili Pegami, sliko pa dali čuvat »begenskemu farju« tudi 
Martinu   III (ki je moral vahtat sliko v »Begunski cerkvi«  

Patriarh se razcepi na dva škofa, na Viden in na Gorico, gorjanke začnejo govoriti »na Fante«  

Takrat so začeli graditi Guttenberg – Grad Glanz v Klancu  

Iwan proda potem proda svojo desetino na (blejski Otok), na mošenskem Otoku pa zavladajo 
Wallenberški ministeriali 

 

Takrat so začeli graditi cerkev Sv. Petra na Gori 

Takrat je Gorjak II postal MARTIN Krpan v Krpinu..............Krpinv in Draga postaneta hlačnici, 
Jamarski vrh izgubi svoje jame, ker ni notri več jajc, ki so jih potegnili ven REX-I iz Mošen, ti so 
pa zgubili svojo Vrečo, kjer so bile notri Kutsche = kožarce = ki so imele svoje Orle (na vrhu nad 
vrati), ........ 

 

Leta 2000 smo se pa pogovarjali trije  »tineti«, trije »TI-NE« ampak JAZ  s   S  

 

Θ Ρ Γ Τ Σ Λ Π 

 

udeležniki so imeli imena po vetrovih --- Ad vent – iz vetra 

  cu      cura  deklič, on pa bez cure = fant, fantovci so krofje pa ne grofje, fante so za pusta 
zapeljale dekleta pa ne da bi fantje vtaknili svoje tiče v pečke = seme in kali, .... puste zapeljati  
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Za časa »Sete cura« = sedem izvorov ob današnjem Štivanui = Sv. Ivanu ob Devinu, so pa morali druidi 
= možje znanja     se šolati 20 let, da so lahko opravljali svete funkcije /svetniške funkcije  povezane 
z darovanjem bogovom in zdravljenjem bolnikov imeli pastirsko palico preko so varovali svoje 
varovance, predvsem jarce. Bili so patriarhi v času od -8.stol. pa do 15. stol.     pri nas na Jamarski Vrh. 

»Pot k«   tag = ris   s =  (ven)   Э Ȝ (lat)   Σ (grk)  = »skupaj« = »enotno«,  torej od »vidca do 
cilja«. 

On na no     Ȝ 

 

Ȝ     je  S 

 

Anton Keber (Čeber, voda ,14 02, ovčji pastir). V Zagoricah pri Bledu = Auritz 

(Bumbar = Bumež = Čmrl = Čeber = Keber = trot-el = na svoji vodi = kapnici ali »bunar« - vodnjak 
)Capricorn (♑) /ˈkæp.rɪˌkɔːrn/ is the tenth astrological sign in the zodiac, originating from the 
constellation of Capricornus. It spans the 270–300th degree of .. 

♑    kozorog,  Love, Sex, Trust & Life      

drugi ,       capricorn = kozji rog    taurus = tur       

Mrkač = merkač = Merkel = varuh koz Ƿ in ovc ,  

Pi zda kje vin to                 Ƿ    =   i3 WYNN ◬ 

Pi zda kje vin to 

Pi zda kje vin to 

 

                    WP Greek Century 

WP Multinational Roman 

                                         WP Multinational Helvet 

WP Cyrilic A 

                WP Iconic Simbols A 

Pi zda kje vin to                              WP Typographic Simbols 

 j     svit    jevit   vid je ● 

 

      Kurc je na vrhu = de Jure je na pravokotniku 30o  = vid je ●  

 

Pi zda kje vin to 

Pi zda kje vin gor = to 

Pij sedaj ko je zmaga na višku 

Ko te jebe? Ali tisti, ki je gor, če je on gor, je ona spodaj.     zmagovalec gor 

Zmagovalec je lintvern, lintvern je pa v vodi, zmagovalec je tisti s harpuno  = Merkur 

Kurc je na vrhu = Jure je na pravukotniku 30o  = vit   

Gorjak je lovec           ♐         ???  

Martin je Kozorog      ♑         11.11. 

Tine je    Pi zda kje      14.02 

----
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♑    kozorog,  Love, Sex, Trust & Life      

drugi ,       capricorn = kozji rog    taurus = tur       

Mrkač = merkač = Merkel = varuh koz Ƿ in ovc ,  

     Ostern = vzhod, Muscheln = Školjke = ostrige   polži brez hišic = Posch =  = 

☿ merkur, vulkan in ♆ neptun 

Vse se dogaja ponoč, ko je tema in ne podnevi, ko sveti sonce!i 

 

 

 

 

180209        

17.30    ko se pričenja mrak 

Ko bo crej    craj    crey    >< = X = W = M >    i ii  iii = I  

Da SOCRATES ni samo Creina = tudi Krajn, pa krnica pa karnica, pa CURT     CURI    CAR    KAR       
pa   do   so zmeraj zgoraj ΛΛ    in Λ  C    , drugi morajo biti spodaj ΛΛ    in Λ  C      drug gledajo 
to s strani, drugi tvo am spodaj navzgoram po SATANSKO.   Pričela se je moja pustovskaa noč, 
moj rajanje nad Oblaki s Krištofom ob strani, z njegovo uro, ki gleda naprej in nazaj, zgoraj in 
spodaj, skozi ključavnico in njenim room-om   in napet-ost_mi,   njegovo podobo in njegovim 
ksihtom, ki je prešeren, pa Frölich, na moč namazan z vsemi žavbami; je gorjanc Lojze, pa 
Kovačič Miloš, ( njegove ksihte si pa sami lahko namalate), ne vedite, da še niso odkrili vseh tistih 
stezic, ki vodijo v Raj, za vas jih je še veliko zaprtih, skisanih, kislih kumaric je še vedno dovolj v 
bari, barju, boru semenj ne zmanjka, ..... 

 S svojimi Ne pa ne spreglejte TEXT, n.pr,     IMVET = constant >< 

Pa vsaj ČAS = T pa njegova ● ○, da boste vedeli kdaj je dan in noč, ki ima svojo moč, enim se kaj 
posviti kaj pametnega, norec pa dobi v roko koso, zatakne oslo v žep in začne kosíti, drugi se 
vsede na kozo pa začne čvekati (oba pa pravljata bogu všečna dela) – za katerega pa nekateri 
dobijo medaljo, drugi brco v rit! 

 

Sedaj pa  00,00   180210   ● ○  pa  

 

In eden  

180209 

Je zadnji XXXXXX,od sedaj bo samo še XXXXXX.! 

Sedaj sem sam, sam s svojim »lobom« v njem pa sveti sveča. Nič gor, nič dol, nič levo, nič desno,.... 
samo prazna buča v njej pa sveča     amen! Nič namenov = neman-ov, = imen, nič operacij, nič 
vec-tor-jev, samo scal-arji. Naš »SVETINAd« pa sveti na 32 bit-nem kodu v modusu ●.  

DEZELA JSD-SLIKE\SVETINA5d-copy.jpg 

 

Mnogo dela, malo razultatov!?? 

Ploščica z izklesano letnico 1765, ki jo beremo z običajno pozornostjo (ali bolje nepozornostjo), z 
običajnim vidom in brez povečal, brez tistega kar smo pripisali tistemu zgoraj na vrhu jambora, ali 
tistega, ki gleda vse skozi mikroskop, potem se pa pojavi LUCIFER in vidi tisto, kar nobeden običajni 
zemljan. 

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/SVETINA5d-copy.jpg
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Ob prevesu štetja  sem 1/3 trejinek (Oblak), obrnjen proti severovzhodu na poletni preves (sv. 
Janeza), na severni strani Save, požrl sem lintverna, moji pašniki so pa na jugovzhodni strani Save. 
Takšen doživim M (5-stoletje). 

Leto 6 sem črv (kal), moj tič pa gleda na vzhod (proti Gradišču na Skali > Straži > Mavrici  Radovlici. 

Sedemstoletna leta (7xx). doživim spreobrnitev, na severni strani se pojavi dolga hiša z dvema 
koloma na Pi in kristelnom na sredini. 

Prvo tisočletje doživim razcepljen na dve korenini, stara s svojim lintvernom ostane na starem mestu 
(J), nova se pa prek Medgorja obrne proti Jezeru in se nastane (Mlino) s svojim lintvernom (fužino), 
Zgoraj na vrhu pa je luknja, v kateri je V z Videc,  ki gleda v ozadju korito + šalco, nad tem je pa 
luknja (brez lintverna = ♆ neptun 

. 

 

Poleg tega so pa vidne še druge zareze, ki niso interpretirane z minijem. 

Slika je stara že eno desetletje, z današnjo razpoložljivo tehnologijo in lestvijo, bi lahko dobili veliko 
boljše posnetke, pred desetletjem smo pa opazili samo 1765. 

 

 

 

180210 

 

Danes sem bil pri Stašu Adamu. Povedal mi je da sem eden 100 000  slovencev, ki so jim crknili 
telefoni in računalniki bazirani na tehnologiji Windows 10.  Postali smo sužnji Amerike in tistega 
Trumpa, ki zahteva Amerika I. (first = ferst = knez , vladar, šele potem vsi ostali.  

Kdor ne plača se mu zbriše spomin, pa ostane brez vsega, ostane mu samo požar, Far, ogenj, Še 
Lucifirja je požgal. 

Reši se samo tisti, ki preide na LINOX, ki ga nadzira Windows.  

 

Podatke s požganega Diska bomo poskušali restavrirati in prenesti na drug računalnik. Oba stara 
računalnika bomo pustili taka, kot so v sedanjem stanju. Kupil bom nov računalnik Leptop s hitrim 
spominom 250 GM in dodatnim hitrom spominom 1TB na USB3.  Na tega bomo potem postavili 
rezirenco, stari sistemi bodo delovali prek DROPSBOXa. Mreža bo na starem DOMu  skupaj z 
SATANom in LUCIFERjem, noci sistem  c bo pa na SANTANA pod D in pod LINOXom.  

Lucifer bo jedel, Santana bode sral. Santana bo sral (na tisklanikih in monitorjih) kar vo     REX bo 
zgoraj, SATAN spodaj. Polja FELS, CAMPI bodo na ravnini 

Vse skupaj bo pa delovalo med SOCRATES om pod IMVET = Const., vse pod >< in ne X (vector 
in ne SCALE = skale = peči. Sistem bo pel kot xxx v SKALI opere, te boste lahko poslušali kot vi 
kot Verdijeve operea opela Maria Callas v Milanu lahko pa kot Avsenkove polke (pojka = fant = pob, 
pjeb pri Sorbih v Cotbusu v Lužici.)    pevka je bila tudi Gracelnova z Betina (dva B ponuje za Betin, 
tako kot kot sorbska mati svima dvojčkom, rojenima na isti dana dva njena joška, ki sta nad popkom, 
popek je Rodina, Rodine, domovina, dežela – sorbov . Sorbi so pa kosezi v naših krajih in pravijo 
vodi wuoda, govorijo kot Pomerjani na Baltskem morju še do 18 stol. doma pa še do Hitlerjevih 
cajtov. 

Naši Kosezi Kosci, Benči, pa rabijo Taušerje (Tavčarje) pa se spominijo, ko delijo priborjeno 
okuvano skrinjo s novci (bili so pa to Benči, ki so imeli svoje korito, pod koritom pa prehod čez Brnico 
(Belico) na Jelovico), babe pa kosijo s srpi žito. Naši Kosezi brusijo kose, babe pa srpe takrat, ko je 
vroče in je to delo na redu. Kovači pa kujejo volkove in mlatijo žito pa fižol (fešk), ko je primerno 
vreme in imajo za to cajt. Cajt pa dela bog pa ne ljudje s svojimi navadami. 
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Bog odloča o tem kdo bo zgoraj in kdo spodaj. Potem pa pridejo taki ljudje, ki odločajo kdo bo 
sortitus in naredijo »nobel ljudi« = »plemenite ljudi«, in se povzpnejo prek Boga in Babo in joške 
postavijo ob stran. Od takrat naprej ma človek joške in rit, dva hlebca zadaj pa dva lepca zadaj. 

 

Tako je narejen človeški red, v tega se je pa zopet vtaknil nek trap = norec, tat, požigalec, ... 

Prej je bil 00.00 dva hleba spredaj in dva hleba zadaj, vmes pa povprek prepreke (popek), vedelo 
se je, kdo je zgoraj, kdo je zadaj, kje se je in kje se serje. Če je človek jedel sir, je tudi sral kot drek, 
pa ne kot sir.  

Rod in Red, Rad in Rat vsak je imel svoj čas in svojo < in >, V in v ; U in u ; Λ in V;       vedelo se je 
kaj je BRS = SRB = SORB = SRP, saj so vedeli kaj Rodina = Redina, Rezina,    = Domovina 0 naš 
kraj, naša dežela,    pa pride nek TRAP, pa misli, da bo spremenil »Cili svjet«, pa ni ne Srb in Hrv-
at   (Hrvat, ki živi v Avstriji nad Blatnim jezerom ki pleše in poje tisto, kar mu rečejo Nemci Tavčarji 
= mešetarji z naropano skrinjo). Tako kot Srb, kot Hrvat, oba sta Vlaha (ovčja pastirja), oba imata 
kosmatega konja, ki ga jahata kot vrag, ......pa mata butaro = povezano razsekano vejevje povezan 
z srobrotov (srou b rad) iz tega rate baθek, sod, sodba, muzika (tolkala), polka, ...) 

Naš pa Rusi = rdeče blont TRAMP s svojo Melanijo, ki pride od svojih prednikov, kjer so imeli pred 
kratkim še TRABANTE, smrdeče, plastične dvotaktne vozove. pa pravi AMERICA FUERST. Ne 
pozna ne kralov, ne olike, ne ......, samo rop in požig. 

Moj Oče je rekel, da mi bo dal vetra na ventivoto! To počne sedaj tudi TRAMP s svojimi manirami 
in požiganjem spominov (na diskih, na mojem disku). Moji predniki so Herrmanni in so imeli tudi 
kluče do takšnih »blont trapov«, svojimi facami, svojimi perikami (lasuljami). Mi bomo spletli kite, 
lasote, zlepili loke v primerne krivine, ... 

 

 

Bisc dobi ob lipo Mežana (Vmesnega, ki ima svoj znak in Westra (Zahodnjaka) 

Vsi skupaj pa imajo deblo pod njim pa dva joška (Srba, prej Srpa, Koseza, ki imajo svojo blahto 
/žlahto/ na Kopan na  

A�man dobi /Ažman/ 

V Jar�e se vrine  J Auritz arch  Vsi imajo J palico, ovčar dobi soseda Junca (Auerochse = Tura, ki 
je velik kot dva navadna kmeta in to l. 1040.    Auritz postavi na Spodnje Selišče svoj turn in svoj 
ogenj (Vidca) na prejšnje zemljišče Gradišča, t.j. nad lintvernovo luknjo Λ gor, ki je lesena zgradba, 
narejena že pred novim štetjem in ima svoje staro Poschto na ZGornjem Selišču.  

 

 

Jarše so pa kraja Želeče (Sileza, Selca) v njem pa imajo pastirji svoje »Kuče« = Huete. Zagorice 
imajo pa še od nekdanji goric Woudo pod Hribam. 

 

 
»hrvaški bič božji«, bičevnik  

Horvat in Sorb sta skupaj pasla ovce na Baltiku in Ukrajini, ob Odri, od 3 stol.naprej, uporabljala 
loke, lase in biče, bila »Vlasi« = Vlaha, bila v Lokah in Blatah (današnji Cotbus) Ratnika (Ratnici, 
Ritnici = dve krogli razdeljeni na dva polkroga = Hleba, dva zadaj in dva spredaj, manjka samo še 
kol, tega sta pa pustila na reki Tisi, ko sta zapustila splav (zvezani hlodi) = bački, backi v strugi) pa 
se selila naprej s ovcami in konji (lasi = žima  = zima je košuh + volna (voljna dekleta = cure). 

 

Horov  skorov    skorja     kor (ošec)       hor (ošec)      kor   otan      horotan    gorotan   corotan    

Hor- vatan    Gor        vatan      Doner-vatan  = božji bojevnik    German.. 
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Tako je Zagoriški Svetina Janez, moj sošolec poiskal svoje daljne sorodnike na Primorskem, ki so 
bili ovčarji in železarji, bili Westri – zahodnjaki, prej pa zajci – vzhodnjaki. 

Tako so poiskali Volni in Sveti, Mrki in Mirkoti, Prešerni in Veterni in poiskali svoje Hišice in Kutsche, 
ki so imeli svoje Rexe, Reše v Mošnah, pa Kuče pa raztrešene po Jelovici in Dražgošah pa na 
Vratnem robu, se odselili v Kočevsko in še naprej taušali, dokler jih ni pregnal Führer v zadnji 
svetovni vojni (Ratu). 

Tako so se l.~1500 odselili Seebacherji in zapustili Lojza Potočnika, ki je imel na otoku gostilno in 
Svetinovega Toneja, ki je kiparil in pisaril on Jezerniki. 

Tako so pod Stolom pustili lipe skupaj z vejniki, lipovimi cvetovi, lipeti ...in hraste z želodom in 
kostanje skupaj s svojimi ježicami. 

Tako so ostali ostanki Ilirov in Albancev, skupaj z njihovimi kopcami in kamnitimi zidovi in potmi, 
tako so ostale sledi Rimljanov skupaj z njihovimi barantači, konjarji in Legati, skupaj z gostilnami, 
dvori in durmi in na njih Orli,, Krageljni, plešasti Jastrebi, Postovkami in vsemogoči tiči, ki 
(po)kavsajo, kar pač Dobe. 

 

 
 
No sedaj pa 2018. 12. 00.00. pa mojih 84 let.   Od sedaj pa samo še čiči pa čaki. 
 
---------------------------------------- 

 

180222 

Potem pa nov disk, nova računalnika, ki je bila prilagojena 32-bitnim prenosom prek steklenih 
vlaken in ustreznih znakov, ki razumejo tudi tisto, kar se je dogajalo v Vejih vejah na koncu hiš, kjer 
so srali in scali ter delali blato in vtikali v Struge Kamne, tvorili na strehah Orle, imeli v hišah ob sebi 
živino in varovali vse to v zidovih in bačkih = bački v strugah, ki so omogočali prehode prek strug = 
korit bosonogim jarcem. 

Prišla so nova spoznanja ob integracijah, ki so jih povzročili Novini z svojimi dvojnimi Gogali = 
gugala = kdor ne pride čez vrh, se zakotali nazaj po bregu, rodi se dinamika in korenje in repa, požig 
in oglje pa terra preta in dvojni donosi na bačkih = Belicah. Rex postane najvišji na vrhu pod Orlom, 
pod katerim se vali dim s ognjišč in dobi svoj vzhod obrnjen k jutranjemu soncu in svojo večerno 
senco na svojem kolu na kašci (kašca je »močava« in žleb in šalca ob žlebu nima pa rigelna, ker 
ima plot zaprt s koli na gredah, ki mu čuvajo njegov gartelc, po katerem pa ščije in serje kar z veje 
in se drži ko  

Vrti in  

Kaj je prav in kaj ni prav rabite samo ravnino, ta je določina z dvema premicama in enim kotom. V 
to lahko položite vse ljudi, ki so bosi in odeti v cape, skupaj z ovcami in mrkači. 

Ko se prvi človek postavi na vrh in postane faraon Phara-on (on in njegova fara = ognjišče), se pa 
pojavijo žarki, sence, lestvice, stopnice, a tudi Imhotep in njegov štrik z vozli, razdaljami in koti, s 
svojim svinčenim bingelcem, svojimi kotami, kopani in kopanjem (ſ long S Latin extenden A-B) = 
pastirjeva palica   pred 17000 leti)  in grški   τ je priključek k poti     

ki ima most = ττ = 

Pravokotnik je 5 + 30o + 4 + 60o 3  pred 4700 leti 

Roženkranc = 5 + 30o + 4 + 60o 3e3433  + Vetrinjskega samostana pri Klagenfurtu »Ponte del 
sospiri«  solze na kroženkrancu s težkim križem v letu I = 1000 M 

ϟϟ = Waffen SS  = oborožena policija         1941-1945 /Kettenhund/ 

Koppaϟ = veslaški pokal za osmerce ali četverce 

   ț Ȝ   =  Ͱϟ   
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»nobel ljudi« = »plemenite ljudi«,     Dr.         Drugi, tisti nad mežnarjem (7 do 9) so pa »prečastiti«. 

Če uporabljamo vez 69 za povezavo poti (bosonogih cepcev) in jih speljemo čez wodo kot Π, 
dobimo dobimo kamnit most s Welbom. Ko naše kmečke hiše svoje velbana vrata, so kamni 
narejeni ali iz belega kamna (apnenec) ali zelenega peraškega tufa (železov silikat peščenec). 

 

 

ANDREJEVEC     dobi   /zrcalnega/   soseda    DANEJA (dvor, ki ima pravico razmnočevanja (Alfa 
para – dvojnega kmeta1). 

 

Tedaj so sklepni kamni lahko beli ali zeleni (tiči so konični sklepi), na njih je pa izklesana letnica 1 Z 
in X YZ . 

 

Ꝝ    4 v fužini na Vejih = kjer piha z veter juga , torej osolnik, poldnevnik,  in tisti, ki ima dežel 1 dobi 
tisti znak, ki ga ima Zagoriški Svetina za svoji »enko«  ob njem pa svojih    pod njim pa je ) 

Ꞇ = 6 

¾ ʒ     zg Ʉ  

            ʘ 

 

zgoraj  C ¼ 1             kovač     je Svetina (zagoriški l. 1060) ki postane nato Pstot (pustota). 

  deblo  A ȶ I 12   ob na desni Ꞇ = 6  ¾ ʒ         je Bogataj = ima ¾ ʒ   (Jurc) 

  kluka  B je Bacek ¾ ʒ    ¼ je pa Jarše ¼ K      (Hišce) 

 

 

4 ob le 

spodaj B   bisc= Ꞇ = 6  ¾ ʒ         je Bogataj 

 

1 ROKA = 1 PED = 1 PEST /pesto/ (po gobcu) Ֆ 

Spodaj levo pot v Želeče, med hišo in ograja pa lipa. Spodaj desno je pa vse njegovo področje 
skupaj z Vidikom ( orlom), nad njim je pa zadaj studenec Svetinov studenec spodaj v Oklu-. 

 

Na Zgoraj 

  o&) 

 

skrajni levi                                                         skrajno desni 

Kurc = kravji pastir = Svet na Tone j Ֆ  

 

Svet na Tone j C  

Desno od njega je pa  

Svetina Tone 

 

DEZELA JSD-SLIKE/SVETINA5d-copy.jpg 

Teh je pa mnogo: je pisatelj ob Jezernici na Mline 

Je to na Zagoriški cesti      nekoč 12    

NA sklepniku v obokanih vratih (ne na poznejšem SVETINA  1765  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/SVETINA5d-copy.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/SVETINA5d-copy.jpg
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I je iz močno Ֆ   narejeno kot lintvern z dveka repoma 

7 je navzdol zrcaljena 2 

6 je zmajev rep, ki žre črva (Osolnika izpod Babe) 

5 lintvernov rep, ki žre črva, ta je pa podaljšan v zmajevo glavo, ki žre samega zmaja in mu 
ostane samo glava. 

Kdo je lintvern in koliko členov je sestavljeno celo sorodstvo tega zmaja lahko sumimo, da je I 
sam bog, ob njem pa navzdol prevrnjena baba. Ostaneta dva sinova: prvi ima en gobec, drugi 
ima dva gobca in dve riti.      To zgodovina samega boga s Sela, možna na vsakem selišču. 

To je zgodba ATA , Obrnjena baba, bog je zgoraj, Mat pa spodaj, sinova sta pa: ta prvi je pogan 
in Veliki TAT in Mali TAT, veliki tat ima 2/3 zemljišča spodaj, mali tat pa samo 1/3 spodnjega 
zemljišča. Bog ima celo zemljišče, služi mu pa naokoli obrnjena zemlja (razkopana zemlja, v 
katero namaka svoje iztrebke.  

 

DEZELA JSD-SLIKE\ANDREJEVI-mezani - VRATA-b (2)-aaaa.jpg 

DEZELA JSD-SLIKE\ANDREJEVI-mezani - VRATA-b (2)-aaaa2 copy.jpg 

 

Mežani se priselijo s Sela kot drugi sin Svetine, ki ima ženo, ki je naslednica lesarjev  

Torej Vidcev, Vidicev, Pangercev (Pankracija z palmo). Prvi sin je Junij (Janeza), ki žre desember 
(Joža) 

I je narejen iv osnovo , ki se spodaj konča v sklepz obeh zmajev, v ta tega glavo pa se vklući še 
en zmaj. I ima tudi ušesa (da lahko posluša zajca, obe ušesi sta pa povesani s kolom. 

6 je sestavljena iz več delcev osnovo pa   bisc= Ꞇ, ki je 2 zrcaljena horizontalno. Ta je sestavljen 
iz dveh spogaj ležečim večjim znakom , ki ima glavo navzgor, od vrha ga pa v rit porivat samo ena 
glava, iz člena (riti) pa moli dve glavit. 

3 je pa povezana s 4 in je en cel črv, ki ga podpira 4 (fužina)  

 

Tako povesta dva sklepnika v času Marije Terezije popembne vsebine vasi Zagorice. 

 

 

DEZELA JSD-SLIKE/Tine581.tif 

 

Tine oktobra l 1958, ko se vrne od VW = Quirin – kurc, z Westfallije /Dežela Zahodih kolev, 
kolin/.  Do sedaj smo praznovali, bili prazniki (na fužinah, ki jih je vodil VW, kralj, REX v 
Uerdingenu). Ostalo samo malo počivanja, potem pa po 14. ur na dan. To je bilo zadnje 
sommerfrišanje na Bledu, od tem pa nikoli več brez pritiskov, ki so ga dajale moči in gravitacija. 
Pričel se je povzpon na stopnice, teh nikoli zgoraj konca, in vse tako štiroke. Teh sem se pa lotil 
s svojimi integracijami, se bodel z voli in junci, kozli in norci, vseh stopnje prefriganosti in 
nesramnosti, tatov in kurb, moških in ženskih, poslancev vseh farb, kamnitih ali lesenih, 
plastičnih ali togih, po povževo hitrih in neskončno modrih, zabuhlih ali režečih ksihtov, itd., itd. 

 

Znak  \ v 64Bit sistemu  =  nadomešča znak / v 32 bik sistemu in tudi znak \. 

 

Znak AVA je obrnjeni orel. Ko se Baba zrcali navzdol teta dva sinova. EVA nastane takrat, ko 
dobi sedanji pomen     Aquila        Atila  = Elita           celt = tlec = tlek, klek, Grossglockner 
zvonar, ali trobač  Horn      Matterhorn = Kozorogova mat = špičasta gora tako kot Selski Špik  

  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/ANDREJEVI-mezani%20-%20VRATA-b%20(2)-aaaa.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/ANDREJEVI-mezani%20-%20VRATA-b%20(2)-aaaa2%20copy.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Tine581.tif
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/Tine581.tif
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= Dobra gora (za Želečane , ki so Selti & želežarji & Sel{ce ča}ni potem po 1000 pa 
Schallkendorf (Zvok -ken – dorf)   cen je pa od ceϕlt   od  Feld = VF       V 

   ϐϑϕϛ 

Beta  Phi  Theta  Stigma       ϛ 

  B F E  

Fels  Peč   

Feld   Polanc  PHI   fi   jezero 

Wellen = valovanje 

 

Bačk  je zveza S   Stigma   Polje d 

Belt je pas,   paziti, varovati, pes ovčar = Volk, Ljudstvo = komun. Commun, vse skupaj pisano 
nazaj.      OREL NA PEČI = GRADIŠČE, v PEČI pa LUKNA nad VOKLIM  (pošto), v luknji pa 
lintvern = LINDWURM ki žre lipo. 

AVA pa prednikom pod ploščo, poslane z rorom (pod Ravnami) v dolino, kjer je Daniel s svojim 
Andrejem in svojim  ＊    železniški tiri prekrižani s Andrejevim križem. /če so šli po tej poti so 
prišli na Triglav, torej na Ave = navje, mirnik, Friedhof,     Friedriech  (v Betinu). 

 

V Hlecah pa hlebec na vrhu pa dva kamna, eden bel, drugi zelen. Kje je pa mošnja in tič?? 

 

 

 

ZALASO  (lesa)   železo & sol, Zala /reka   Zala Varos Balaton (jezero) Bat (ine), Bač ka 
(pokrajina) So = solariji, grenke soli,    v okolici pa vina, žlahtna vina, črna in bela.      SALESO 
/latini/ in tudi MECHA-nica   Začne z ritjo M = W korito, nato šalca, nato polovični ror, potem 
pa Močnik. Če je pa v drugem koritu sol, se pa vse neha pod Orlom na Strehi, ki čuva kučo  v 
njej pa  

Dec o ＞ cuc o ＞ doj ilj o 

 

＞O＜P roces＞＜operator 

 

Da se dete spočne sta potrebna Kurc in Baba, pred vsem tem je pa Boh (inc) s svojo Dolino, 
Zgornjo in Spodnjo, v zgornji je Peč v spodnji pa Woda.  Kovači so povsod   ＞＜Kovač＞＜     

      Zgoraj   ̂                          duh in Duh (Geist) pijanost,     

     ＞＜Kovač＞＜ 

     Spodaj \                          Satan    Kovač Hefajst    kuje v luknji, zraven /he mefisto/,  

He je pa lahko tudi elektrarna, pijača, peč, --------pa Poetsch,  in Satan, sanitejec, in vol kor 
mežnar, iz Peči se pa vali dim in pošilja duše zadaj iz noči čez CAM v svetlo modrino in zlato 
bodočnost. 

/CAM je računalniško Modeliranje/ tudi procesov P,    pa tudi umetna inteligenca s svojo 
robotiko, .....itg., itd. 

＞＞＜ 

\|`   prej QW/   prej qw7   prej QW7     torej vrata = tor 

Japonski TOTA-TORA = napad naprej 

ZALASO     železo & sol, Zala /reka   Zala Varos Balaton (jezero) Bat (ine), Bač ka (pokrajina) 
So = solariji, grenke soli,    v okolici pa vina, žlahtna vina, črna in bela.      SALESO /latini/ in 
tudi MECHA-nica    .   
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Druid se je šolal v Penta-mare = sv. Ivan   v Setecura z izlivov, studencev, da je lahko bil 
rezan, enkrat rezan  je rabil 12 let, da je bil pa dvakrat rezan pa 20 let in da je lahko vodil 

Gradišče na Straži, kjer so imeli vid, glas, nos, vonj okus,  pa tudi Moč, da so to lahko izvajali. 
Moč jim pa dajal lintvern iz luknje pod Gradiščem na Blesc in njegov oproda ŽVAN, ki je imel 

svojo lipo. 

 Lipa ⇔ Žvan =＞ Blesc =＞ Triglav ⇔ Stol. 

 

Svoje hrvate /Croate/ in srbe /Cerbe/ Cerbe so vrhovi Tise, z odrezanimi, odščipljenimi 
poganjki spredaj in zadaj, dobili so vile (za seno)   »seno : slama«  = I II, I II,  (korakanje). Vse to 
že preje kot so pršli Slovani in Sloveni. To je nasprotje med Blatom in Srpom, med ritjo in 
gobcem, med oslom in modrecem, med Satanom in Bogom, med Bohincem in Blejcem, med 
dvema jezeroma in med dvema lintvernoma, eden gor drugi dol. Vse skupaj je pa U RAI U, pa 
druge nič ne briga.  

 

Brinovc   Kozobrin   Kosobrin   Burja,  Ostern, ventivoto (Wind & woda), 2/8, Brinovc = brije-vent 

Burja na Jelovici = Vršan  (na hribu)     pozneje od Mežnarjeve kapelice - Pusta na nasprotni 3, 
za njim pa Mešišnik   (meh od fužine)      pihanje, dihanje, vohanje, |smrad, smrt|, |voh, boh|  
oblak-Brs in Zajec na ravnini, Dolu. 

Brs(t),  

M'ž'k (boh)  - Pust & Burja |40 dni posta| Mešišnik =    JurM'' 

                princesa       Princ    |Bauer=graditelj gradišča|         Mešišnik (vrh) zgoraj ogenj & boh 

Mešišnik = 4,           mežnar 6                                 Mežan 4＞ Mežnar 6        1763 

Mešišnik je 4   = Brs 

M'ž'k I    Pust II    Burja III    mešišnik IV    kopane V 

Woda                             Boh        Boršt Pošta (Boschta, Woschta, Woscht  wožd = wahtar) in gradišče. 

 Graidšče pa leseno & kamenje & ilovica.    Na njega pa speljana v skalo vsekana pot. 

 

     ＞＜Kovač＞＜ 

     ＞==＜Kovač＞＜ 

Burja 3＞==＜Mešišnek (Kovač)＞＜ 

Na Jelovici je pa danes prazen Veršan, zadaj pa Danej (zagoriški) =  von Auritzhof tam je pa l. 
1500 odhod  »knjigovodje« v Kočevje  = Gutschee 

 

Getryde Kasten 

                           Gotschee                   Schalkendorf 

                                                                 

Na polotoku pa vas s Pfarkirche, polotok je pa na potoku Schwarz Wasser 

 

Tja je odšel zadnji Gotschee-var, knjigovodja l. 1500.    

Zapustil je pa Horvate in Srpe (Mayerje ki so molzli krave, koze in ovce) in tudi Koseze, ki so 
kosili seno (ki so ga rabili za podlogo v opankah (kjer so pred 3000 leti uporabljali »licen« = 
vrbovo kožo, razrezano na trakove, ki so jo uporabljali za pokrivala pezdirje) saj je bilo v Kočevju 
veliko mraza in moče in niso bili mogli biti skozi /vse leto/ bosi. Pani so imeli konje, in niso rabili 
brvi, Bri so bile narejene za pešake s opankami in pozneje s čevlji. 

Brinovc v vasi Zapuže (Zapolče) je oa dobil po »veliki moči« svoj »malen«, med II svetovno vojno 
l. 1944/45. je bil pa bil moj sošolec Brinoučou Janez (Johann), doma iz Resmanovega  valčnega 
mlina.  
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------------------ 

HEMMA   Heilige EMA = žito in njegova desetina, pride s Hemmaberga  in na K'plensk sedu  
pa skozi  sotesko    brzico in pog (vahto = Voglouš pa na Bistrico in od tam v Bačo ..... 

Njen mož je knez in potuje po svoji poti iz Koroške čez medvedjak (m'ž'k) čez Bled, čez pokliko 
v Bohinj in zgornjo dolino, čez jezero in čez Globoko k He Andreju na ....... Staro Goro  Čedad  in 
nato v Rim k papežu. 

Kje sta dva človeka potovala, kaj sta zapustila? 

＞＜Hema＞＜ 

 

     ＞＜Kovač＞＜ 

 

Dvozrna pšenica  kontra  #pira 

Pira  
Triticum spelta 

Kategorija: Vrsta 

Višja taksonomska kategorija: Pšenica 

 

OglojHEMA-o skozo SoteskoMkupl 

 

     ＞＜Kovač＞＜ 

 

160119 Otoki v gozdu = lazi, wasi, te morajo imeti wodo in kres = ogenj Otok je hrib = brdo izpod katerega 
teče woda = urejen studenec s koritom, Vse skupaj se nahaja na pobočju Babe, na kateri je lahko več wasi. 
Babo se pa nato vidi kot “Orobje”, ki obrobje ta otok v gozdu. Potem pa pride velik oblak, ki se otrga in naredi 
Luže, Loke, Mlake, Potrem pa pride potres, Potem pa pride kuga, Potem pa pride lakota, Potem pa umre smrt, 
ki pobere cele vasi ali pa pomori, ostane redek prebivalec. Potom je pa wasi, waza konec, vse skupaj se zopet 
zaraste, torej gozd. Po nekaj generacijah, ko so prišli prvi prebivalci = naseljenci, je zopet gozd. Arheologi pa 
začnejo nato sekati gozd, izkopavati, iskati kulture, ….. pa sanjati, kaj so tukaj našli, po svoje razumevajo tisto 
kar vidijo, slišajo, vohajo, ….., potem pa si tudi vse izmišljati, kaj in kako bo- do potem drugim to dopovedeli, 
kaj so videli, kako so to razumeli in kako so potem vse skupaj interpretirali. Potem pa vse skupaj spravijo na 
papir, ta je pa str- pen in vse prenese. Pa smo pred 8000 do 6000 leti, ko so ljudje začeli v Vinči pisati tisto, kar 
so po svoje razumeli. Samo takrat so imeli samo klinec in ilovico. Danes imajo pa magnetofone (pa posnamejo 
tisto, kar čvekajo, pojejo, vriskajo, trobijo, brundajo, ….. pa zraven še vse tudi vse šume, veter, vodo, ….), pa 
imajo kamere, pa videofone, pa…… Potem pa si izmislijo radio, televizijo, ….. pa reporterje, ki pa vse po 
svoje izmislijo, kaj bodo (med reklamo) kaj načvekali. No in tako pridemo do današnjega znanja, razume- 
vanja stvarnosti, tistega, kar se je dogajalo pred določenom časom, o katerem imamo (današnje) ostanke (iz 
predhodnih časov). No in to je današnja identitea “arheologije”. --     -- forenzika, krona arheologije------------ 
Imamo Hag, otok v gozdu, ograjen z plotom, ki ga je naredil pastir, ki je pasel ovce (jarce), …. Imamo Was = 
laz, skozi katerega teče pot Imamo pot = ( A < ---- > B ) Imamo »krasco«. Kašco, ..studenec w Imamo »kres«, 
ogenj, ---- >-- Imamo pod vodo zemljo, …= = Imamo nad Obrobjem nebo, …= = 228 Torej imamo: … 
Obrobje, nebo, …= = | | | | | pod vodo zemljo, …= = --------------- ---------------- Torej imamo: --------------- ----
------------- … Obrobje, nebo, …= = Baba, Brdo ? M | | | | | Q = Peč, luknja, studenec = v,W pod vodo zemljo, 
…= = --------------- ----------------- Imamo = + = božje drevce = življenje! (pisano v venetščini) ali (v grščini) 
ali latinščini + = ₼+ᴪ vita * - † G H ------------------------------- »M« »II« | | »IIIII« | »IIII« | »II« »I« | »V« 
(voda), W (ogenj) -------------------------------- > < >> <>> <>> <>> <>> ₼ ᴧ ᴪ ᴨ † ‡ Psi Pi ∆ ∕ ♀**†*‡Ψ Χ Λ 
Lambda Psi Chi Lambda ♀**†*‡ΨΧΛΔ , ᴪ, Ψ = Psi = psiha = duša = duh = vonj = krona Ovčji pastir, druid, 
svečenik, pastir, pastor , Θ, Q = Quele, izvor, voda, woda , ΧΛΔ ΘΛΒΚΧΨθΦΙΜΠ 

  

https://www.google.si/search?sa=X&biw=1536&bih=734&q=pira+kategorija&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3ME4vNMzV0shOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPsypKzMsGAF8Yk943AAAA&ved=0ahUKEwiu7bLpuMbZAhWE-aQKHfdPAhQQ6BMIowIoADAU
https://www.google.si/search?sa=X&biw=1536&bih=734&q=pira+vi%C5%A1ja+taksonomska+kategorija&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3ME4vNMzVssxOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPs8rITM9ILVJAFQUAHTzweUgAAAA&ved=0ahUKEwiu7bLpuMbZAhWE-aQKHfdPAhQQ6BMIpgIoADAV
https://www.google.si/search?sa=X&biw=1536&bih=734&q=p%C5%A1enica&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3ME4vNMxV4gAxLc0szbQss5Ot9JMy83Py0yv184vSE_Myi3Pjk3MSi4sz0zKTE0sy8_OsMjLTM1KLFFBFAQM3lQtSAAAA&ved=0ahUKEwiu7bLpuMbZAhWE-aQKHfdPAhQQmxMIpwIoATAV
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Minilo je 2 leti 160119 ＞180218 pa se je toliko spremenilo. Zapis, ki je zahteval nekoč 3 strani, 
se je skrajšal na pol strani. Spremembe gledišč, videnj, in posluha za novosti so temelj -- 
forenzika, krona  arheologije, podprte s komunikacijo in dinamiko  in ne voli . 

 

Mi smo se privlekli do -17000 leti v Sahari, ki je tedaj bila »savana« polna žvali tudi koz, turov,  

Ki jih je takratni risal na stene svojih lukenj in previsov, imel svojo palico ⎧čez katero je gledal 
na desno stran (sončni vzhod), ali pa jo obnil navzdol in z njo odstranil kamne ⎩. To je bila veja 
z nekega grmovja, ki jo je z okruškom neke skale. To je bilo prvo poljedelsko orodje, prvo 
opravilo, počistiti kamne. Potem je pa opitomil koze in jarce in za njimi gledal proti soncu (sole) 
in vohal veter (vent)od kod pihal (vent) da bi zavohal volka, ki bi mu utegnil ogristi njegove jarce. 

 

Danes pa vodi ovčji pastir skozi Drago po ozki poti ob vodi /stara izkušena ovca, nato svoje 
ovce, ki so se pred zimo odebelile, pa letošni rod jancev na koncu skozi pekel in skzi Kamen na 
Hof kjer jih ostrižejo  strici z škarjami, vse skupaj pa vahtajo osli in norci,     Bernik (pobirovci, 
ki pobiraji zrele hruške, češple, lušnike, ....) in Bizjaki Pesjaki   kraški ovčarji, Bezjaki ...) in 
Kosobrin = kraška burja, ki vleče predvsem pozimi in je znana kot braška burja (Bóra, Bôra, 
Bura), ki krivi veje »borov«, in jarc stisne v kak kot, kjer so v zatišju. 

   in ču vas ves dan     ⎧⎩       V zavetrju so pa tisti, ki špilajo Balot, tolčejo kost in kamne s 
palico. 

 

160119 ＞180218 

Pa je               pa je kurz izgubil svojo sulico in postal strelec♂♂♀ﾚʈⓅPeč 

 

Peč   4    postane  Sex 6    in nato     9 se pa spusti durce svojih hlač pa pobu odščipnejo jajca, 
in to prvič kri krstu    in nato še pri 14 letu, ko je birman in se znebi svoje haljice, ko pa dobi prva 
hlače. Tisti vol, ki to ne dojame, da je že dvakrat // da je sekana veja, pa vtakne svojo vejo v 
zaklenena durca, mora biti skopljen, torej mu odščipnejo jajca in ne tiča, tega pa lahko uporablja 
potem samo za lulat (zeit) = guncat,    = presti zajt, zato pa rabite 2 prsta in ta postane pop.    
Kakšna je pa razlika, med Paplerjem in Popom pa sami ugotovite (curbir, ki meša cure) drugi 
pa Srb in pop, ki ima svojega sina Nikola Tesla ﾚ, ki izumi trifazni tok.(od ﾚ do ￦).  

Delcuan  Delkuan   kovač kuvač = vodja ambasadorskega zbora. (CD)    cooper = osnova te 
preobrazbe, to je Geist - duša = duh pa ne       BURJA pa ŽVIŽGA in BRIJE okoli vogalov. 

drugi ,       capricorn = kozji rog    taurus = tur       

Mrkač = merkač = Merkel = varuh koz Ƿ in ovc ,  

so spremembe v duševnosti in sanjah, so torej temelj človeškega razvoja. 

 

 

Das Mädchen von Egtved 

https://www.youtube.com/watch?v=n4fDFlPYSWo 

 

https://www.arte.tv/de/videos/069090-000-A/das-maedchen-von-egtved/ 

l. 1921. odkritje,        pokop l. -1317.      hrastov čoln – korito.        bakrena doba. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=n4fDFlPYSWo
https://www.arte.tv/de/videos/069090-000-A/das-maedchen-von-egtved/
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180301 

 

Mežan, messner, merilec, barantač, pri koritu, s sulico ＊＊＃＄％＆＇（）Andrej ＞＜＂｢｣\¢£
¤¥¦§©＆      tisti, ki stoji ob kovaču hefajstu in mešetari, ♀♂, tisti, ki je imel sulico, sedaj pa 
lok, tisti, ki je imel preje lulčka navzdol povezanega, na njem pa šalco, tistega, ki je imel palmo 
in pangerca, pa njegovo lipo, sedaj pa ima lintverna, .....Bisc = dvoscalec z dvema koritoma w 
in svojim   

Sedaj pa pišemo in mislimo po latinsko, vlaško in laško. Sedaj merimo in se bojujemo za pravico 
latinov (njihov JUS [ki pa ni še jugoslovanski Standard], obrnemo vodo w za 1800  pa dobimo M 
= Marijo, Mico, Marico (＃), tisto kar smo prej pojedli bomo sedaj posrali v W, novi M je pa 
sedaj žvigaje vetra s vzhoda v smeri IX, burja pa piska v VIII. (III je pa največji prst na dlani, lani 
je pa prejšnje leto. 

Na Orlu nad vratmi pa sedaj stoji na podaljšanem ∏ postavljen orel v obliki junca , ki mu zgoraj 
sedi enorogi šimel (konj in ne plesen), če mu pa tam visi kavelc, pa dobimo ubešenega zajca, 
ki ima med ušesi kol (rigelc za vrata ali trdnjavo = gradišče. Gradišče pa zgradi Bauer, pomaga 
mu pa princ in princesa, ki delujeta v času Pusta, ta je pa Na K'plenk na soha na k'pl3nškmo 
sedlu takrat, ko posije danes na turn sv. Štefana, učasah je pa to bilo takrat, ko je posjau na 
Kopane. Mežan je torej soha, m'ž'k na k'plenščmo sedlo, peku je pa v skalo vsekana pot skozi 
Pekel, kamor so vodniki peljali »jarce« = potnike in konje na Jelovico, ta potpa teče čez »Prhat« 
= Prihod, in »mine« »Kovačouc«. Kje so pa »minili« bosonogi potniki s »plac« na vrhu Babjega 
zoba« pa raziskujemo že delga desetletja, pa teh raziskav še zmerej ni konc. 

Zagoriški Mežan, sorodnik k'plensk'ga Mešišnika, se je pa prejšnje stoletje preselil v Grad, 
njegov sin Janez je pa postal moj sošelic med II svetovno vojno v blejski šoli, pozneje pa vodil 
potnike s kočijo z enim konjem okoli Blejskega jezera (moj oče je pa imel Buicka s 93 KM in 
FIAT-a s ?? KM in bil Gospod Jarc s kravato okoli vratu in usnjenimi rokavicami na volanu), jaz 
sem pa postal po vojni Dickblechschlosser pod vodstvom Westfalskega Victorja Werquet-a VW 
in vozil kot študent strojništva l. 1958. svojega Opel Olimpio. 

 

Mežan se pojavi prvič kot brat Hefajsta, ki je imel čez kovanje, tolčenje, grmenje, bliskanje, 
žvižganje, ..., v grški mitologiji je to tisti, ki je imel sulico s ♆ Pozejdon, ki ima svojega zmaja  v 
svoji votlini in je mešetar po vseh vodah (tudi po blejskem in bohinjskem jezeru. in  ter svojih 
meritev in balansiranju na K'plenko pa postane Mešišnik na Kopanu se preseli v Zagorico po 
dveh stoletjih pa v Grad pa postane Zakopar in na koncu napoti pod grad, dol pod lipo in postane 
kočijaž in pobira konjski drek in napitnino, ki mu jo dajejo turisti.  

 

L. 1000 = M se pa pojavi v Klučah pod Rodinami, kjer skrbi za ves plot, v katerem se je trgovalo 
in barantalo, guljifalo in kregalo, ni se pa smelo bojevati in uporabljati orožja, ki ga je bilo 
potrebno oddati pri lesi zaprtimi s horizontalnimi koli, ob kateri je potekal potok, ki je prihajal 
navzdol mimo Rodinske cerkve. To Ogrado je pa čuval hrib imenoval »Listnek«, na katerem je 
imel bukve, v katerih je popisal vse »operacije«, ki jih »mežan« izvedel. 

Mežan, mešetar, mešišnek  je bil torej tisti, ki je piskal (žvižgal) na dva prsta in njegov glas je 
veljal I M-ile korakov, ali 5 % teže, ali XII uro dneva = poldne, poravnal je spore 〰  ,    

 

Bil j drugi sin ATA v Kraju  Krnica, bil v službi časa delovanja Kluč, ( če bi ga iskali med tistih 
imen, ki so pripadale Krnici bi bel lintvern II, Mali Vrh, drugače rokomavh na Gosjaku, poznejši 
Sv. Mikvavž na Brezju pod Gosjakom (na Vrečah je bil pa to Mikvauž – Orel Reš, drugače kral 
na Mošna)haoogovoj drugi II sin na Ravni ♢, in II sin na ognjišču v dolgi hiši, ki je zadolžen za 
gosta in mu dajal pečenko. Bil je Herrmann, bil je Resman (zadolžen za pravico), ni pa imel 
šimelna z I rogom, ker so ti že zdavnaj izumrli in so jih nadomestili voli  z jarmi, na katerih je 
z zlatimi črkami izpisan hišni znak lastnika (ki pa niso bili več svobodni = Frey.  
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Ko so pa na K'plenk zgradil cerkev sv. Štefana, so dobil tudi Mežnarja in to takoj pod cerkvijo. 
Mešišnek je pa dobil svojega drugega naslidnika na Mlinem in tam je bil tudi fužinar Seebacher. 
Ta je pa imel svoj mlinski tok ki je poganjal bajer, ki je bil vedno poln vode, saj je jezer kar bajer. 
Na ta tok se je pa priključil potem, ko je Seebacherjeva fužina propadla (očitno zaradi slabega 
Prvi Zakopar v Zagoricah se postane okoli l. 1060 št. I. In gleda na Vrh Luž od koder je prišel 
njegov junc (iz Pod-June), Mežan pa pride od Sv. Štefana čez Kopane k Mešišnika, kjer postane 
kot drugi sin Mežan, njegov pa naslednik odide pod Gradišče (kjer je lintvern) pod grejsko lipo 
in postane zopet Zakopar ( njegov Janez sin pa moj sošolec). Od  , ki jo je videti samo kot luč 
ali temo, se pojavijo najprej sence, nato barve, končno pa nianse. 

 

Hlebce        

Če je hiša na ∏  in ima zgoraj pod gredo samo prazen trikotnik (dim odhaja pod gredo in suši 
slanino, je peč brez kamina, baba pa dobro odimljena, t.j. pred Marijo Terezijo (babo) tedaj je 7 
pravilno obrnjena, 

Če je hiša že razdeljena in se nahaja na severni strani prvotne, je odšel Jože ali Janez na Sv. 
Petra k gorjaku zvonit, sam mora pa poslušat njegovo zvonenje. 

Če je pod Kamenskim gospodom (pan ni čebelni panj)  

 

Na Orlu nad vratmi pa sedaj stoji na podaljšanem tramu ∏ postavljen orel v obliki junca, ki mu 
zgoraj sedi enorogi šimel (konj in ne plesen), če mu pa tam visi dol kavelc, pa dobi ubešenega 
velikonočnega zajca. 

 

180302 

Sporočilo Blažu! 

https://www.arte.tv/de/videos/070788-000-A/faszien-geheimnisvolle-welt-unter-der-haut/ 

 

Stare hišne označbe v sklepu na podbojih so v terezijanskih časih obsegale pomembne 
informacije o tem, kaj se je s to hišo (domom, vrati, ) dejansko dogajalo.  

Začne se že z izborom kamna (tuf, apnenec – marmor, silikat – peščenec) z okvirjem na klinu 
(ali je klinast ali pravokoten in katere oznaćbe se nahajajo v okvirju ali ob njem. Predvsem so 
pa podane povezave s sosedi in za hišo pomembnih poti. Dober kamnosek je bil pravi 
informator samo takrat, ko je bil tudi sam prizadet (torej Steinmetz, Bogataj, .... ). Ta je poznal 
zgodovino in »staro vero« in povezave – relacije, ki bi bile drugače nabite z žeblji zadaj za pečjo 
in bi jih morali prenesti svojim vnukom. Poznati bi pa moral tudi tisto, kar je vedel Učež = / 
 /. Ta lintvern (črv, ki je žrl lipe) je prenesel tudi tiste reze v skorjo vaške lipe.  

S terezijanskim šolskim sistemom je bil vrezan tudi nov red, stari »arhi« so govorili kranjsko in 
ne nemško. Tisti, ki je bil nem tudi ni mogel slišati in govoriti, lahko je pa rezal, rical, žvižgal, pel, 
praskal, malal.... in to so tisti, ki so bili to sposobni in zainteresirani tudi počeli. To so bili pa 
Svetini, Mežani, skratka tisti stari verniki stare vere, ki so uporabljali predvsem venetske »veje« 
ali venetske ali glagolske ali kake stare pisave (zanima me, kaj so pisali v Reziji, kaj so »rezali« 
o tistem času pred rimljani?- kako so »peklili« svoje jarce, če so pasli celo tja do bohinjske 
Komne? – ali so bili oni tisti, ki so jih Volsini pognali v prepade in pod njimi ležeče Mirnike???). 
Mirniki ne dišijo po palmovi veji l 1000 = M, ali pa so to med vsemi takratnimi od -1000 do 
+1000, pa bolj dišijo po grmovju, hrastu, kostanju in leski. 

Vse kar diši po wodi, tudi znaki od Z-emlja, S-uma, W-oda   (➑ Webdings, Wingdings) in imajo 
večinoma zelo stare in enostavne osnove. Windi, Wendi, Woda, ,, in naprej Venti, Veneti,    diši 
po vetrovih in šele potem po vodi, ♨❖➑.🅞🆀 .po pojedinah v jamah, pečeh, luknjah, ...in 
začetkih v kameni dobi in 8-bitnih sistemih in začetkih računalništva. 

  

https://www.arte.tv/de/videos/070788-000-A/faszien-geheimnisvolle-welt-unter-der-haut/


139 

 

180303 

Hlebce  Kum  75,6 km 

◬46° 5'16.06"S/ 15° 4'21.32"V       1220 m. Sv. Neža,    Gorski vrh, Dobravce,  

Čatež, T schate h, Mengeš, Zagorica, Dal (Dol), Ober verch, Unterverh,      

Gritsch, 822 m. Peč, gradišče,  

Kumberg 1219  ◬  ㋳   Kapella , Kirche, St. Janes,  

Kum = Holm, Hom, Theta in njen m'ž'k (T & M = tema ● in Mat nebeška 

 

180304 

Kum   Hom    Jevouca      

Je-ovca  1-2  /12 = l. 1200, prvi sin je copane, drugi je Jure (pravokotnik = Kara-ĐorĐe   (Jorge-lce)/ oba 
pastirja pa na zahodni strani vasi W eden je vol, drugi  

           Je-vouca  1-8 ko je 18-1 sin jur vol drugi sin ovca      

Kačenosec      

Kačenosec     

  

♈ Mešišnik (ovčji pastir) pod Kopanam (Kopan je tudi pri Astekih) in tam ogenj 

Marc   ima unaka v peči pod Gradiščam (Na Gradiški Straži pa Srepno) 

Nad Želežami pa ogenj in možnarje (blik in grom) 

Mastin   pes volčjak, pomočnik pastirja  Mežan,     (meščan) Ogenj, oglje, kos, korenje, pesa, zelje (prvi 
pridelki pod kolom) pelje s pastirjem ovce v planino, ko gre zeleni Jurij na vrh Jelovce (1. maj), in ko za 
11.11. sv. Martin pripeljeta ovčji pastir(Zeleni Jurij = Petar Karađorđe crveni Karađorđe = I. Srpski kralj) in 
pes (pas Vuk Karađić) volčjak skozi Pekel mimo Kamna nazaj begunske ovce nazaj. Jur in Martin torej paseta 
ovce od 1. 5. do  11.11 torej. Paseta pa vse do prvega  snega.  Ovce se striže pred odhodom na planino, struže 
jih pa Kum = mož od thete = M'ž'k, ki ima svojo soho (suho vejo, na katero hodi srat in gnojiti zelnik s 
korenjem, peso in repo in zeljem in to v času ko je dež da rastline zaživijo. 

Drugi pa obdelujejo zemljo in železarijo (do l. 1314. potem kmetje nehajo železariti, fužine = fugine, fuge in 
regine (žabe v Mlaki) pa se postanejo MOŽINE = babe s hlačami a brez durc, postanejo kraljice (predsednice 
države), Angele Merkel s svojo CDU (CD = corps diplomatic & Unijo = krščanskih demokratov; mi pa imamo 
svojega Lojzeka, ki špila na orgelve ∲) Sedaj pa samo kosijo (žrejo, serjejo, čvekajo, se prilizujejo  in vohajo 
kovance, ki jih dobivajo prek svojih Bank) na banketih skupaj s CD.  Spodaj pa vsi žalujoči ostali (Ljudje = populi 
s populjenimi zobmi. L je palica za golf = goljufije, nekoč je bila po to ɾ- za moža visoka pastirska palica, danes 
je pa to polovična palica za »penzionirje«. Danes rabiš dve penzije (moška in babja), da skupaj lahko 
»preživita«. 

To je zgodba o MEŽANU in njegova slika DEZELA JSD-SLIKE/ANDREJEVI-mežani - VRATA-b (2)-aaaa2 
copy.jpg 

  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/ANDREJEVI-mezani%20-%20VRATA-b%20(2)-aaaa2%20copy.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180902/DEZELA%20JSD-SLIKE/ANDREJEVI-mezani%20-%20VRATA-b%20(2)-aaaa2%20copy.jpg
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Mežnar   pastir pod cerkvijo Messner pobira dajatve s puščico na dolgem drogu. 

Papež     Patriarh     , Papler   ovčji pastir s koso pa lesni trgovrc, ki piše reže na kol -  

＄＃＊￦ﾚ 

Zbira ovce, varuje, pregleduje, varuje, kosi 

 

♉ Steinmetz – kamnar, kleše kamen, ima kladivo in dleto,    je nato svetina, nato 1 sin Mežan, njegov je ded 
Videc, nasledniki zidarji (maltarji    malteški vitezi   prostozidarji) znajao klesati   

Martin  ima zmaja (kačo), lintverna kačenosca, in sulico in na otoku svojo votlino. 

 

Na Selu je pa Ferjan = Florijan in ima svojo golido, pozneje pa gasilsko društvo.  

Vsi pa imajo za časa Marije Terezije  (Herezije -  Feirmaure, in klesana duri s klinom v katerem je 17  xx v njem 
pa litverna.  

 

Kum = Hom = Grič = Hrib  

Kum ma svoje Kumpelce – brata I in II, med njima pa vodo in pot, pa svoj  <=>  in Λ= V in  

[  (ven)   Э Ȝ ] za je (stanje, jezik, ,,, ) še iz vendskih časov, ko so bili še ovce, risi, mački, .. 

 

Dan (eji) so imeli svojo ovčji planino na Ratitovcu, govejo (Kuplensko) planino, imeli so vse 
pastirje, in pomočnike (tretinke, ovčjake volčjake, imeli svoje Pekle in Vrhove, Prekle prek 
Lesa, Wazou, itd. 

Imeli so pa tudi Jelke in Močila, Kamne in kamenčke, Vile in vile, Wile in wile, svoje Pane in 
panje, pante in mošne in mošnje in možnarje, jame in luknje s pečmi, bliske in prebliske, 
skratka imeli svo lastno Deželo, svoj Raj, itd, itd..  

Imel so pa tudi Je-vouco pa na njej jel-ke »ivouco« pa »iu« skormo so zamazal »peči« pa 
»prot-je«. Imel so M'žka na Gor, eden je bil tist k je ločeval Primorsko ka Kransko na nem 
pa Kres & Grmado, ki je nesva IIMM pedes (korakov  pa ne pesti ali dlani) = (150 km) daleč.  

 

Pa J Možic Aquilea = 71,7 km 

 

 

Kum, Komna, Bogatin, Iliri, Kopane, terra pretta, kolišča  poljedelstvo, ovčereja, prašiči, tiči, 
.. 
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13     9    Mohor        Mohar               P'r mohôrj'                   

14   10    Lenart        Kolovberd        P'r Lénart                    Nohbar 

15   11    Miha          Miha                 P'r Mih                         Mihael 

/        6    Resman    Resman           P'r Résman                Reš 

 

Kačenosec      

Kačenosec     

 

♈ Mešišnik (ovčji pastir) pod Kopanam (Kopan je tudi pri Astekih) in tam ogenj 

Marc   ima unaka (unca   junca) v peči pod Gradiščam (Na Gradiški Straži pa Srepno) 

Nad Želečami pa ogenj in možnarje (blik in grom) 

 

 

Lenart 6    Mežan 6 Nohbar = Kumpel s cerkvijo & kapelo = Peter & Kapela (marijina) in spodaj še 
dve, do Polč pa na ravnini 4. kapela ) . tam pa 1. poljška številka I. = Tonc = XII, spodaj na koritu pa 
I. Anshek ('n m'ž'k) tisti, ki pobira vodarino Konc, Kunc in njegov I. Sin Kunčič, Kovač, ...). 

 

V Zagoricah ki se začnejo s Kopanam, kjer je Kopan I xxxxx njegov sosed pa Jurc, ki striže 1, maja 
jarce in ima škarje Θ 

Pastir J ima jarce, te striže theta Θs škarjami M in odstranjuje Volno iz katere Prelec nareji Prejo, nato 
jo Tkalec naredi v Blago  

 

Tisti, ki je do pedi peti V. Peti (∮zapeti, peti = šuštar s klinci, = prvi nad koritom, je Jožef, ta pa ima Marijo, 
in skupaj z njo Jesušček-a = to je pa cela Suma-sumarum pa jaslic-ah .     od pastirja do čeka v Banki, ki 
molze vse ostale osle.  Od čeka in njegovih delčkov, % in ‰, ‱,     0,0000     .od zamisli do izvedbe.  

do K     (kmet, kovač, .....), tisti, ki je voučak in grize jarce v noge in je zadnji na gosji, kozji, ovčji gredi 
(veji nad sranjem) in osel, ki riga cekine, sta zadnja, ki zapustita Pekel (spodnji del Θ = Φ , prvi I. 
je primus pastir s palico J, osel je na koncu in pobira samo še drek = drugo II. (v strugi) = koritu. 
(Kanalu, mlaki, [Kanal na Soči, ki zgubi svoj sok in postane privez za čolne z rinkami (prstani z žigi 
trgovcev, ali kanal Quirina na )] 

{} 

tisti, ki je 4 . ♃ (prstanec s prstanom in na njem žigom, molze vse ostale,      Škarje Anshek 

 

 

Pavlin II.  

 

Sv. Hema (Heilige EMMA) je Podjunska svetnica, ki zamenja piro za rž. Rž omogoča dvojne pridelke, dvakrat 
večje pridelke žita. Desetina žitnih dajatev, pomeni 2x večjo »judovsko« dajatev v 1/20 = 5 %. Običajne obresti 
na posojila pri trgovcih. Emmin denar je bil srebrnik in ne zlatnik.  V stoge postavljeno žito je imelo svojo 
vrednost = Emmino vrednost. Gospod je dobil svojo žitno desetino, ki jo je moral sam odpeljati na svoj 
kozolec, kjer se je slama posušila, nato so pa celotno žito poteptali s konji, »odvejali« žito = raztrosili z vilami 
v veter, slamo na en konec, žito pa na tla.  Žito se je vsulo v »reto« = veliko rešeto, se ga zopet odvejali resic 
(resnic) in dobili pravo mero, ki so lahko nato zamenjali za druge pridelke v »klučah« na dan cerkve (Kirchtag), 
ko je bil »sm'n« = sejem.     Tako je deloval »dan«, »Danejev dan« od leta do naslednjega dela pod istim 
svetnikom, pod isto cerkvijo, zamenjavali so se pa ljudje, blago, kovanci, in časi in vreme (klima), kraji so pa 
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dolgo časi »večni« = Π. T, ∝∞, roki so bili pa pod kluko, zaklučeni, dogovorjeni, resnični, aktualni (zapisani 
v pogodbi) ∽ŦǼ, Ḿ, ⇋     (mož-beseda) = Barantanje. 

Reš pri Mošenskem mostu (pons)zamenja cerkev Sv. Andreja, ima svoj izvor najprej v Vetru na Dobravi, nato 
prehod čez Dobrušo in nato ta pot, kjer je m'ž'k, ki ga nato po rimskih časih nadomesti cerkev sv. Andreja.  
Reši pa vladajo – obvladujejo vse tja do Jamnika, Jelovico nad Jamnilom in Dražgošami, do Velike Osojnice 
(Skledarjevca), predvsem pa svoj VIDIK na Gradišču nad Batranco. 

 

 

Hlebce 

I  Kovač     Katerman 

II Kovač    Tischler 

III Schaffer                                ovčji pastir kot  1/12 del od Mulca, ki je sprva del Polški gmajni pod Goro sv. 
Petra, pozneje pa na Čebelnjaku ob studencu, kjer je meja med Radovljico (mesto) in Lescami, tam kjer so 
Vočne s hrasti in kjer sprva kosijo, potem pa še popasejo z ovcami. 

IV Wotschitsch                     vodič, vošč  ♃,  

V Douschan 

VI Gondetsh*/                    

VII Birkouz 

 

 

IX Golmber                      Jošt, jobst   poznejši radovljiški Golmajer = Severin, ki ima čebele in 
čebelnjak. 

X Muletschetz                     muleč    mulc  =  papler = Voučjak /na nasprotni strani kjer je Wou (Wolle = Orel 
(Urau poljedelec), je mlinar ♈   je ∍ ⒑ Ⓝ ◈ ☊ ♀ ✃ ✹, je nasprotni strani od IX (Golmer),  ki je       ⇆ ∿ ∿ 
≱ ⊣ od z moral biti                Mat-ić    (horvat z lasom, ki lovi denarce na 1/20 = merco na 5 % za mleto žito. 

XI Katerman                       Maček (nad Dvorsko vasjo), gradu na Dobravi, pri tem »Gradu«  pa Veliki Dol in 
Mali Dol = veternika tamkajšnjih fužin – Zgoše in Zapuž (a ne Dvorske vasi), nekoč Lambergar s Homa nad 
Zasipom. Sv. Katarina, znak briksenska ovca.   Katerman je Kovač in nato tišler. 

 

 

XIV Pretnar                         Žagar 

XV Martenzek                    Martin-ček, varuh, zmaj 11.11 

XVI Jurc                          1. maj 

XVII Schebath                   /Žebouc? 

XVIII Krail                        na vrhu piramide,  

XIX Svetovz  - Svetogej   Svetec   (svetina), na vrhu lestvice pri kresu = spodaj pri luciferju z njegovim kotlom. 

Hlebce med Blatom in Knesnikom in grešnimi dušami in kresom na hlebcu   ⋔ Ψ ✩ ☮ ◩, med <=>.  

Med Rajem in sranjem.. 

 

http://www.hisnaimena.si/PortalGenerator/Document.aspx?id=68 

http://giskd6s.situla.org/giskd/   Hlebce 

 

  

http://giskd6s.situla.org/giskd/
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180307 

Od Je-vouca od Papeža in Babe in do svetinovega hrasta na Jaršah.  

Od Vodic do Stola in Storžiča! 

 

Dvorska vas  

I. Debelak ♃ 

 

XV. Pustota Debelakova Pustota Na Pstôt Na Pstoti    Mato Polajner, kovač + varilec + vrtnar pod graščino, 
danes »Gradom Lamberg«, vrt napajan z studenca na Dobravi. Nad njim na »stopnici« Maček. 

 

Poljče 

I. 1 Anshek, P r Anžkò, Pri An`ku      M'ž'k s kapelo (4. kapelo izpod Sv. Petra.) ♃. 

II. 2 Paradish P r Paradí{ Pri Paradi`u 

 

IV. 4 Purgar P r Púrgar Pri Purgarju     nasproti Pužmana čez pot & graben z graben z Blatenco 

 

VI. 6 Pushman P r Pú`man Pri Pu`manu 

VII. 7 Meshnar* P r Gorják Pri Gorjaku         med obema pot na sv. Peter An Gora, Čez pot je 

 

 

IX. 9 Matuz P r Matúč Pri Matuču 

X.  15   ovčji pastir na nasprotni strani Vasi in je Mlakar 

XI. 15a 11 Mlakar P r Mvákarjo Pri Mvakarju 

 

Anshek = M'ž'k na X (dvojni vasi a nima bajerja in mlina, spušča pa svojo vodo k Shaffarju in naprej na 
Maticov mlin. 

Kovač v Poljčah je pa Kunčič, je del Resmana, ki kupi staro hišo od predtrškega Legata, in je moj sosed na 
predtrških Žalah. 

 

Tako stanje so dočakali ljudje pod Goro, ko je cesar v spremstvu Lambergerja in Pegama srečal 
Martina Krpana doma iz Sv. Trojice ( Krpina in Kopana) in prestavil svojo kobilico ob pot, takrat, ko 
so prišli v Radovljico in šli po poti skozi Kamen in se peljali s kočijo skozi Begne. 

 

 

180308 

 

Mežan pod Blescem 

Megjan = Supan = Djowan = pod plato pod Lipo, ima kameno plato in kredo (vpliv) na tiste, ki sedijo 
za miso, in ima svoj đon = podplat na copatah, in svojega Đovanija (Janeza) = tiča (, ki ga ima; nad 
glavo pa ima Gradišče, ki ima pod ritjo svojo peč, v peči pa wukno, u wuk'n pa lintverna, ki ima 
spodaj na pjat pod pjato svoja jajca. Ta Megjan ima svojo »slahto« ob Soči v Canalo (Megu), na 
K'plenko Mešiš'nka (pod Copanam, nad nim pa Gradiše, nad nim pa svojega »santvita« Sv. Vida, 
ki mu je namenjena daritev na Copan, Pod Ravni Copanam je pa M'ž'k, k ma 

 svojo Wodo = coret = Glad-ino www, nad njo pa pi, pod tem pa blato, a tudi svojo lipo z lintvernam. 
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Rezjansko narečje: 

https:/ www.youtube.com/watch?v=4XpBFBBHtcQ 

 

Maček (mečiž, mečiz, močiž, maček, strelec, ...... 

 

 

180309 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=atWOn1BgQUc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RcC6BmgTLRo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eAne5EtcnT4 

 
Slovenska narečja - Primorska narečna skupina 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lg2qUBJQrKM 

 

 

http://rezija.com/sl/ass-culturale-museo-della-gente-della-val-resia/tutti-eventi-museo/ 

 

05.08.2013 – RAVANCA/PRATO – OTVORITEV RAZSTAVE IN PREDSTAVITEV KNJIGE “LA PIEVE DELLA VAL RESIA – Da 

qui non andare via senza recitare l’Ave Maria – Un santuario mariano ai piedi del Canin” 

W pondijek 5 dnuw avošta na ne 8 zvëčara tu-w carkvë ta-na Ravaci jë bil pražanten lïbri “La pieve della 

Val Resia – Da qui non andare via senza recitare l’Ave Maria – Un santuario mariano ai piedi del Canin”. 

Lïbri so a naredili cirkow ta-na Ravanci, asočacjun “Muzeo od tih rozajanskih judi” ano asočacjun “don 

Eugenio Blanchini”. Iti din so römunili: jëro, don Gianluca Molinaro, mons. Lorenzo Caucig, šïndik, Sergio 

Chinese, Luigia Negro Ojskina Šimiljonawa, prešident od asočacjuni “Muzeo od tih rozajanskih judi” ano 

Giorgio Banchig, prešident od asočacjuni “don Eugenio Blanchini”. Od lïbrina ano od kazanja jë römonil 

Sandro Quaglia od asočacjuni “Muzeo od tih rozajanskih judi” ki an jë naredil nejvinčë dëlo. Tu-w rivet 

Catia Quaglia Bidrinawa jë lajala ne par racjun, ki so tu-w lïbrino:  Ma dušïčica na dajë glorjo Göspudu” 

(Magnificat), Kredö  ano Slatko paž. V ponedeljek 5. avgust ob 8 uri zvečer je bila v cerkvi na Ravanci predstavljena 

knjiga  “La pieve della Val Resia – Da qui non andare via senza recitare l’Ave Maria – Un santuario mariano ai piedi del 

Canin”. Knjigo sta izdali cerkev na Ravanci, kulturno društvo “Muzej rezijanskih ljudi” in kulturno društvo “don Eugenio 

Blanchini”. Spregovorili so: Gianluca Molinaro, duhovnik Rezije, mons. Lorenzo Caucig, možaški opat, Sergio Chinese, 

župan Rezije, Sandro Quaglia, glavni avtor knjige in razstave, Luigia Negro, predsednica društva “Muzej rezijanskih ljudi” 

in zgodovinar Giorgio Banchig, predsednik združenja “don Eugenio Blanchini”. Na koncu je Catia Quaglia iz knjige 

prebrala par molitev v domačem slovenskem narečju: Ma dušïčica na dajë glorjo Göspudu” (Magnificat), Kredö  in Slatko 

paž. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=atWOn1BgQUc
https://www.youtube.com/watch?v=RcC6BmgTLRo
https://www.youtube.com/watch?v=eAne5EtcnT4
http://rezija.com/sl/ass-culturale-museo-della-gente-della-val-resia/tutti-eventi-museo/
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Ave Maria 

Cerkev na Ravanci                            tu-w carkvë ta-na Ravanci 

Marijino svetišče v vznožju Kanina              santuario mariano ai piedi del Canin                         

Je bila predstavljena knjiga                        jë bil pražanten lïbri  

Pesmi iz doline Rezija                             La pieve della Val Resia 

Muzej rezijanskih ljudi                                 asočacjun “Muzeo od tih rozajanskih judi” 

kulturno društvo “don Eugenio Blanchini     ano asočacjun “don Eugenio Blanchini”. 

Gianluca Molinaro, duhovnik Rezije 

mons. Lorenzo Caucig, možaški opat 

Sergio Chinese, župan Rezije 

Sandro Quaglia, glavni avtor knjige in razstave   Od lïbrina ano od kazanja jë römonil Sandro Quaglia od asočacjuni 

“Muzeo od tih rozajanskih judi” ki an jë naredil nejvinčë dëlo 

zgodovinar Giorgio Banchig, predsednik  Giorgio Banchig, prešident od asočacjuni “don Eugenio Blanchini”. 

združenja “don Eugenio Blanchini”   

Luigia Negro, predsednica društva “Muzej rezijanskih ljudi”    asočacjun “Muzeo od tih rozajanskih judi”. 

Catia Quaglia                                    Ma dušïčica na dajë glorjo Göspudu” (Magnificat), Kredö  ano Slatko paž.  

 

Možaški samostan je bil v 10-12. stol.  

 

             Lipo kantajo Ave Marijo,     mi pa imamo lintverna, ki žre lipe 

             Naši Legati so rezali svoja sporočila na lesene kole, rovaše (za delanje lukenj v zemlji). 

 

Catia  = mačka, muca, ki muka  kot krava 

 

      Imamo lesene gavtre in na njih izrezane »oklepaje« = {} =  

Kačenosce     {}  , Mežan pa ima v kamen vsekane  } (samo enega) 

Kačenosec      

Kačenosec      

Kačenosec nekdanji www 

⊰   ki yo del } in ta del balkona in ta del Kuče in del Mare    fare Φ in jih morate izžagati iz đaske. 

Tehtnica – Libra    Od lïbrina ano od kazanja jë römonil      

Romanil je tod (v  Caesar s svojo V [vinčaremo] v Galia cisalpina, ter ustanovil Cividale, 
Civitas Romana. Ta je pognal stare ljudi (vse od otrok do babe in desca) i s Komne v pre-
pade, ker so raje popadali dol na Mirnik, kot da bi se pustili zasužniti.  

Pred tem Caesarjem so se pa zatekli stari ljudje tudi v skrajne »Vale« = doline, zadnja je 
bila pa današnja Rezija, nekdanja Retia, še prejšnja Retsia   Ukanc (v koncu doline), ali 
Krajnica = Kranjica, kjer sije Canin (pes Ovčjak, Mežnar - . balinc Γ ⋔ ⒋ ♑   Ⓖ ♣ ょ ŧ ɽ ㎇ 
(Marae na Balkonu) ㎆ (Maria na balkonu) = življenska pot Marije, Hvala Mariji. 

 

Za Caesar-ja je to bila Res Publica, za Moščane Resnica na T, Za Rezijane pa Marijina 
življenska pot - serenada, ki jo je pel njen pob (mulc), kje škilil skozi dilce v gank, punca 
mu je pa ponujla čez gank dol svoje joške.  Res Publica pa prevzeme benešli Dodge, ʆ, ki 
ima svojo luko v kateri gradijo beneške ladje (Quirinal) današnji kriminal (Krim &    {Σaque  do 
Crim}. 
  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Tehtnica_(ozvezdje)
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Sergio Chinese, župan Rezije     je kitajc, ker ima tako kito kot kölnska pustna princesa, 
kita je tič & mošnja & jajca in svoj vpliv = laso ʆ£♌⇆ 

Gianluca Molinaro, duhovnik Rezije    je mlinar, ki melje pripovedke in daruje zverinice iz 
Rezije 

Gian-luca = Janez (prejšnji sin = II sin = Kurc ょ = Krajnik v Krnici 

 

mons. Lorenzo Caucig, možaški opat 

Mon signi or  tisti, ki nosi insignije = pečate na 4. prstu leve roke, na desni roki pa meč. 

Lorence imamo tudi mi na Mali glavi, tam je II. Sin (božji) = cosinus (sosin) nato je pa Gosjak in 
Kozjak, nato pa I. Sin = pečikurc. 

Caucig.  Kacig, ris, ki riše in piše, rica,   kosignira, sopodpisuje kar sklenejo tisti ob misi, mizi. 

 

Možac = M'ž'k, tak kot je na brdu ob Dravi Rožek, ki ima bronasta kolesa in dela čas (Zeit) in ima 
svojo pokrajino, kjer žive Karni, ob svoji strugi (koritu), ki ima svoja razvodja. 

Meje Možaca so bila pa tam, kjer so bili njegovi prebivalci, naseljenci, Selani, torej tudi na Komni, 
zemlji nekdanje možaški komune = srenje, ki imal tudi svoje srenje (srednje. Središča, ☉. 

Tam pa lipe, pa cele in koce (sosela = II. Sela, druga sela, guna sela, Gune vasi. 

 

Kral Matjaž = MAT jaz, Ti MAG ar ac (= osel, ki nosi sedlo, na njem pa Vrh, ki ima vajeti, te pa vodijo do 
gobca, kjer osel riga zlatnike, na drugi strani sedla je pa Ret (Rezija, Ret-sija,  in Canin = konec doline s 
prisolncem = pes volčjak, ki grize jarce za noge, nad nogami je pa Rit, nato luknje in na koncu rep (skupaj 
z podritniki = politiki, podlipniki, podlizniki & podpisniki - sopodpisniki. 

Kral Matjaž pa ima svojo Peco, pa mizo, pa brado ovito 7x okoli mize in čaka pa čaka, pa čaka, pa nikoli ne 
dočaka, kar so tisti lupi lumpi, ki so to zakuhali, to tudi sami pojedli, požrli, posrali in poscali. 

 

Od Jadrana in Karnov v Karniji, od Taljamenta pa do Pece ob Dravi, povsod isto sranje, 
scanje, isti lupi (volkovi), iste Ave Marije, iste fešte, iste oslarije! 

 

   IJKL   | pero kača, latvica in lev; ponvica (Përo), pastirska palica, Kuča in Land; feder, Schlange, 
Fass, stegnjena roka, reed, snake, Basket, lion, nas spremljajo, če hočemo ali ne; vid, ušesa, nos 
in usta , ravno tako kot znoj, sranje, scanje, in brisanje.  

 

Na našem obrobju, takoj za današnjimi deželami Avstrije in Italije, v Rezji in Podjuni, Pod Caninom in 
pod Peco, kjer se nahajajo ostanki naše Karnije, Krajine, ki sem jih še lahko spremljal med celem 
svojem življenju, ki se je začelo v noči 9.2.1934, v 24. uri, ko me je potegnila moja babica Jera 
Jensterle na ta svet, me oprala, povila in dala podojiti moji materi Mariji Jarc, rojeni Kavčič. Tedaj je 
pa že odbila XII ura  in pričel se je nov dan 10. 2. 1934, zjutraj so se pa zbrale moje vile rojenice pri 
kofetu in napovedovale mojo prihodnost ☉.  

Ko sem začel dojemati ta svet, se mi je pa zdelo, da so bile te vile le coprnice, ki so priletele dol s 
Kleka, od tam tam zadaj, kjer je bil Rožek, pa zlata kolesa, ki jih je poganjal sam boh.  
DEZELA JSD-SLIKE\Lintvern -IMG_0326c.jpg 
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Za svojo prihodnost sem moral skrbeti predvsem sam, drugi so pa skrbeli za mojo usodo, ki so si 
vedno od moje prihodnosti odrezali dvoj delež. Če sem hotel priti kam naprej, sem moral vedno biti 
pred njimi, si zagotoviti svoj kot  in koren √∛∜, saj so drugi skrbeli predvsem za svojo krono in svojo 
slavo. Jaz sem švical, se močil in mučil, drugi so skrveli za svoj delež na koncu, na vrhu. 

Tedaj sem pa se zavedel kaj pomeni »čiči pa čaki«. Vsi so drveli proti vrhu, kjer so bili deleži, za 
seboj so pa puščali svoj lasten drek, pod svojim rekom, pod svojo ritjo, svoje luknje in preluknjane 
###mošne, jajca jih niso razmala.  

Pa je bilo vse to tako enostavno, če se spraviš na njih jajca, preiščeš njih jajca pa odkriješ, koliko so 
ta vredna, kje so njih cote v katerih nako lepo oblačijo in kitijo. Od celega tako okitenega in po 
(lizanega moža izločiš samo njegova jajca, ki jih tako prezentirajo na lastnem pladnju (plati, plači, ki 
jo imajo skrite v bankah in njih policah, poiščeš palico in pastirja, ki gleda vse skozi krivo palico (ſ.J) 
poiščeš njih okvirje [] in poiščete mačka (leva), ki vedno gleda na desno {Leo} = £ in njegove sume 
(da bo iz tega kaj ratalo Σ), ti se pa po svoje loti lastnih problemov, kjer ni prahu, niti masti, niti grbin) 
ki jih vidijo tisti, ki gledajo na desno. Potem pa adijo banke, pa čeki, pa ...., Potrebno je samo malo 
počakati in čiči pa čaki, pa se vse razvrsti samo tako kot ti nameravaš. Probleme narežeš na lastne 
rovaše (pa kapele, pa cirkelne, pa na njih cerkve, ki so povezane z roženkranci, ki imajo gor svoj T, 
ki nima na svojem T nobenega balasta = bala, plesa in nobenega duha (po švicu  švajga = 
zamolčanih resnic) je polna takih bank, kjer tičijo potem taki tiči, ki niso dajali dajatev, ki so jih izločili 
vrhunski mogočneži, iz skupnih računov, v lastnih računih pa potem pustili prazne obljube, ki so jih 
morali plačati nasedli ostali). Kako se pa te da uloviti, je pa dobro poznano admiralom (požvižgati 
je potrebno delfinu, ki te pelje do Sargaškega morja, tam je pa lift, kjer vse vse lepo (lipo) odleti pod 
nebo, kar pa potone pa dobi Satan, ki ima tudi kluče za vse te operacije). 

Potem se pa najde nek CD (ki ni Corps Diplomatic), ki ima zapečeno vso to svinjarijo na plošči. To 
svinjarijo pa si lahko privoščijo samo resne države, kjer vlada red in morala (in ne morana = boginja 
smrti), ki ima tiste rise in leve pa sodnike pa pravokotnike, pa kote, pa vrstni red, pa LP (legalno 
prisilo). Mi imamo pa samo regelce, ki so jih nam postavili tisti, ki so nameravali goljufati, že kar pri 
začetku, saj se zgledujemo po tistih iz A (Adolfi, Amerikanci, Aquile, ....ne pa pri tistih z repa, ki se 
končuje pri nas na Ž (življenje). Nekoč se je pričelo z Atom pa Babo, pa prvim in drugim sinom, pa 
smo dobili  AAA = A|AA. Zgorej ATA, spodaj pa AVA, pa je MAT lečala na sredini vsega življenja, 
ograjenem s 4 Kurci = kamni v obliki falusa = padca Φ= ☉ = ognja = , mi smo pa imeli nad sabo 
modro nebo ponoči posejano z zvezdami (in luno). 

Mi smo pa prišli s kapa in slapa na psa pod vrati in moramo prenašati regelce, ki so jih nam naredili  
lumpi    nekoč s kač in mačk na šoder in  scaunico (nekdanjo slanico v škofih), s svinje in gnjati na 
osmojene dimnike (diesel = oslica) ,    nekoč osmica = ∞, danes Rigel ⇒♎(nik) na gavtrah #.... 

 

Kuasrekwa, Quasrequa, Quasreku, kvasreku,    vse to poznamo, pa vseeno vsak različno pišemo! 

Quas, Kvas = Gerung,    Epir = Je pir, je praznovanje,  

Albansko ne znam, vem pa kaj je pir in ločim pir od piva, bavarca od kranca! 

Krancel je razpotje v Kranju, kjer je nekoč stala gostilna, danes pa Banka, Gorenjska Banka – GB, 
pa ta ni Velika Britanija! 

Epir poznajo Grki (ta se  raztezal od Nicopolisa do gorovja Strel ) pri njih je to gorovje, ki je starejše 
od Grkov, Grki pa pogrkujejo, pa vendar ne pogrkujejo, saj le noslajo. Nosijo Pane, je to kruh pa ne 
gospod, ki rabi pasquala (paskilaje), da se mu prikloni in da lahko zleze na svojega Per nasa - 
Rossa, ki nima rož, ima pa sedlo, (celo več sedel) in nima Tesalijo, ki jo ni nobeden ob tesal, saj jo 
je zakopal! 

Trakijo ni nobeden otrakou, nakitil z trakovi, so jo pa potacala vsemogoča plemena iz katerih so 
nato nastali narodi, tudi Hrvati Srbi in Šiptarji! Jezik imamo v čevljih pa tudi v ustih, pa nobenega ne 
ližemo! 

Jaz pa še vedno iščem tistega mačka, risa, leva, ki bi bos preplezal pot polno lukenj med Zakrajem 
in Babjim Zobom, ki so jo preplezali samo bosanci, bosonogi železarji, rudarji, kopači, oglarji in f'žnarji 
= 4.  



148 

 

 

OMČA = Konča = Goša = Golčanje = Gučanje = Guncanje = Gmajna ..... 
 

 

Vsak zavrtljaj ima svoj začetek in tudi svoj konec. Ko se vse skupaj konča, se je pa potrebno ozreti 
na začetek in narediti serenado in to pod oknom svoje ljubice. Tam, kjer se je vse do sedaj končalo, 
je potrebno odviti ventile na trubi in zaplozati svoj konec in zajeti v zanko vse kar se je nabralo ter 
ugotoviti celotno entropijo. Potrebno je odpreti mošnjo, pogledati jajca in to od  exp 22 in exp -20, od 
zgoraj in do spodaj, ter ugotoviti obremenitev v deležih in kavitacijo – luknje. Za to je pa imeti vzore, 
vzorce, SOCRATES, »SO-SRATI«, »so-delovati« in se sobojevati, SRAT = RAD & RAT. 

 

V 60-tih letih sem delal na področju kotlov in peči in veliko potoval, projektiral termična postrojenja. 

Tako sem nekoč potoval na Koroško na Ravne. Potoval sem prek Jezerskega, saj je bila pot od Radovljice do 
Raven za 70 km krajša.  

Tako sem prišel v Pliberk po asfaltni poti, ki se je končala na koncu asfalta, od tam pa sem prišel v »moj konec 
poti«, Koroški konec, ki se je končal na koncu riti, od koder ni bilo mogoče več z avtomobilom več »riti« in 
tudi več kam priti. Ustavil sem se v bližnji hiši, da bi se s kom pogovoril. Naletel sem na človeka, ki je samo 
»golčal«, »gučou«, razumel nisem niti besedice. Obvladal sem nemščino in slovenščino, ampak kar sem tam 
slišal, naj bi bilo »vindiš«. To je bilo leta 1963 ali 64, ko je bila meja med Avstrijo še na nekem hribu, od koder 
je bilo mogoče priti do Prevalj prek mejnega prehoda. Tako sem srečal z prvim Windischarjem izpod Pece, ki 
ga nisem razumel. 

Ko pa sedaj poslušam rezijanščino, jo ravno tako ne razumem, slišim pa melodijo. Tedaj še nisem vedel kaj to 
pomeni »melos«, ki sem ga slišal včasih bolj, včasih manj podobnega našim napevom. Počasi sem spoznaval 
to, da se da kaj razmeti, četudi ne poznate »jezika«. »klučev«, poznate pa mehaniko in njene korenine.  

 

 

 

  

Kolac: Kolac na splavu; 

Desna, stran = prava stran = vzhodna stran →/ = zgoraj: zjutraj 6.00    

(Jamnik, An Gora,      načrt za potovanje v Setecura, ki je v    to je romanje v Setecura, ali 
pa v Barban, ki ga obdaja morje in morate imeti škaf, da se znajdete na vrhu te cerkve, kjer 
je ‡☨. 

 

Spodaj: zjutraj 6.00   

 

• Sedaj pa    Әn Gora/ Ankora, Anker, je sidro, na koncu štrika pa tisti, ki ga vlečete iz 
vode. To je tisti s Vrha /SAZUJA/, ki ne razume nobene realnosti, ne ve, da ima svoje 
sidro v blatu (njegovih čvekanj), da je na koncu štrika = konopca = gajžle, potem je šele 
gaj /ALI/ in v njem njegov raj.  

• ∜, da je njegov koren samo 1., da je vse njegovo vrednost 1, da je do ∜ še vse ostalo, tudi 
entropija in da se začne naslednji »zaveslaj« zopet na 1, vmes je pa še vse guganje na 
gugalniku, ki se vedno konča na 0.0. 

• , da 0.0 nikoli ne vidite, ne slišite, čutite, vohate, ker je vedno odprt in podprt z 00, pa 
kolikor je že tega daleč 1-n, kajti nikoli ne najdete tistega 1 na začetku tega procesa. 

• , za njim pa njegov šele pogreb, ob njegovem kolu, ob njegov »plat«, šele potem 
kamnosek lahko izkleše svoje zlate znake, pa kakršen koli ti že si. 
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Prišel je cajt, da se to delo konča, življenjski sokovi usihajo, luč komaj še brli! 
Slišim samo še tisto, kar se mi ljubi, voham še bolj slabo, saj sem vedno smrkav! 
Ližem in okušam pa še vedno tisto, kar sem sam pridelal, oz. kar so pridelali moji zanamci! 

Tisto, do kar sem se sam dokopal, potrebil lastne moči, sam vzgojil in zarezal v lastno smolo, moj 
quinton, je še vedno krvavordeč. Moji kamenčki so še vedno zgoraj beli, spodaj na levi je svetloplavi 
kremen, na desni strani je rumena žgana jevouca, med temi trimi kančki pa lahko gledam v ☉ in to 
skozi mojo špiralo, skozi moj kanon, mojo wukno, mojo S, ♔✌∫∮∝∞    , AVA, pa je MAT, pa 
moje fighe 〆 in moje deleže v ‰ ‱. Sedaj prihaja sivina, vedno bolj črna, transparentnost je bolj 
prozorna in jasna, barve vedno manj pomembne, reči rdeče ali črne, zelene ali fjolčaste, rumene ali 
plave, vse se preliva v themo. Čakam samo še na končni tresk (tako kot Apolon na svoj blisk in 
grom),   

 

Vi pa ostanite zdravi pa za bogam! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: 
 
Mrkač: Valentin 
 
https://www.ka-gold-jewelry.com/?v16=true 
 
https://wynncraft.gamepedia.com/Maex 
 
 

Mars Saturn Talisman    izhaja iz pentagrama  oven -mrkač (mož)= nato šest je junc (cifra) 
 
http://wolf.mind.net/library/magic/talismans/talisman.htm 
 
Kosa osnova pentagrama = mož                Sichel = Srp      v     koso        
Sichel, die, (-, -n) srp; Mond: krajec; Hammer und ~ srp in kladivo (en znak) 
    
https://en.wikipedia.org/wiki/Scythe 
 

mars-saturn-sg1 (1)2      ventil, pipa s ročičko za štofelc - čep    »VALVE« 

https://www.ka-gold-jewelry.com/?v16=true
https://en.wikipedia.org/wiki/Scythe

