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∙ Zapisi o času, ki ga ne smemo nikoli pozabiti - in ki se ne sme nikoli ponoviti! 
∙ Zapisi o najbolj razburkanem času v nam dovoljeno poznani zgodovini, ki pa počasi 
  in pričakovano tone v pozabo.
∙ Zapisi o času, ko so padle prav vse maske - tisti trenutek, ko so si jih pohlevno nataknili.
∙ Zapisi o našem več kot dvoletnem boju za svobodo diha in odločanja o svojem telesu 
  in zdravju.
∙ Na desetine protestov, organiziranja skupin, sestankov in akcij, ki sem se jih udeleževal 
  z vsem srcem.
∙ Zapisi o motiviranju, bodrenju, občasnemu obupu in ponovnemu zagonu.
∙ Zapisi o času, ko so se razdrla dolgoletna prijateljstva in hipoma vzklila nova, 
  mnogo bolj srčna. 
∙ Zapisi o neskončnih bitkah s praznimi glavami, varnostniki, fašistki vseh vrst, policisti 
  in modrimi kuvertami. 
∙ Na stotine fotografij in objav, vmes pa še nekaj pesmic, lepih fotk in NNNP nasvetov.
∙ Zapisi o desetletja dolgih in temeljito pripravljenih svetovnih distrakcijah.
∙ Zapisi o prihajajočih dogodkih in o velikem prebujanju, ki nas še vse čaka.
∙ Zapisi za vse, ki še berete - in zmorete brati tudi med vrsticami.
∙ Zapisi o nas, ki se nismo uklonili zločinski agendi, ki smo spregledali laži vladnih govorcev, 
   ki smo se izobraževali in osveščali ... ki smo padali, se pobirali in vztrajali.
∙ Zapisi o nas, čistokrvnih in živih ljudeh - glasnikih in graditeljih nove dobe - na novi zemlji.
∙ Zapisi, ki smo jih ustvarjali skupaj!



Vse tiste, ki so nasedli kovid prevari, še nekako razumem.

Glavo imajo bolj za okras, lahko bi jim prodali karkoli. Tudi 
nalomljen noht Meghan Markle, klimatske spremembe ali 
preobljudenost zemlje.

Vse “prebujene”, ki pa jih zdaj bolj okupirajo testi, 
namenske nebuloze naših bruhob, nekakšne volitve 
in tenis med kenguruji, kakor tako očitna tektonika, 
pa zadnje dni malo manj.

Pa je “its all a distraction” že tako očiten.

Tole spodaj je samo del današnjih “uradnih” podatkov.

Neuradnih nočete vedeti.
 
Morebiti je tako še bolje.

Včeraj se je zbral en dokajšen kos srčnega plemena, da 
na pogorišču pusti vse težave lanskega leta in se pripravi 
za nadaljnji boj. Pa še test kotla za kuhano vino za naša 
nadaljnja zborovanja je uspel.

Hvala vam dragi prijatelji Tadeja, Nika, Milena, Miša, Lučka, 
Tanja, Djuro, Lidija, Pan, Romi, Marko, Tanja 2, Jure, Eda, 
Silvo, Tanja 3 in Ras.

Mnogi smo se srečali prvič.

“Še nikoli se nisem v družbi samih tujcev počutila tako 
domače in sprejeto”, mi je danes v sporočilu napisala Nika.

In jaz, draga Nika, že dolgo nisem srečal tako močne 
in srčne mladenke. Zaupanje v mlajše rodove se mi je 
povrnilo.

Če sta bili leti 2020 in 2021 burni, pa bo leto 2022 divje.

Kako ga bomo preživeli, ni več odvisno od sreče, temveč 
od srčnosti.

Zatorej srčno naprej, dragi moji - in brez strahu. Strah 
samo hromi, za nič dobrega ni.

Kako prebuditi prebujene?
11.1.2022

Srčno naprej
1.1.2022
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Ko z zahoda zabobni
in val preplavi nam obale,
tema bo zakrila mrak,
le srčnost nam ostane.

Sava bo izven struge tekla,
tišina bo zlovešča,
upanje bo zakril polmrak,
bobnenje tiho, skriti strah.

Ogenj bruhal bo zavzeto,
mraz ude bo hromil,
ogenj tlel bo v samoti,
veter lomil iluzije v tihoti.

Kar je spodaj, zgoraj bo,
še luna se nagiba.
Levo, kar desno je bilo,
kar vrti se, bo obstalo.

Čas bo nov, planet zaspan,
ozemlja bodo druga,
tresoča tla in sonca dva,
glasniki modrega neba.

Klic v brezdan, zaman glasan,
nikogar na pomolu.
Ptice letele bodo vznak,
le kje bomo se iskali?

Ko zlo tisočletij zapustilo bo planet,
zaščita daljnjega vesolja,
veselje vrnilo se bo spet,
otroška igra skakala na obali.

Ko rod srčnih spet v hribih bo zaukal
in ogenj upanja v jamah plapolal,
bo pesem za vedno preglasila jok,
krepak stisk moža, objem ženskega srca.

PS: tale pesmica je najbrž nastala zaradi intuicije. Ta je ali 
pa je ni. O njej se ne razpravlja in se je ne razlaga. Če pa 
že ni nastala zaradi intuicije, pa je zaradi tega, ker budala 
velik del noči buljim v tektonske premike in študiram 
izbruhe sonca. Tega ste pa krive ve, dekleta. 

Če bi objavljale več fotografij v bikinkah (nisem izbirčen, 
lahko tudi brez) na plaži, bi buljil raje v vas. Tako pa imam 
na izbiro samo Kreka, Beopičko, Logarco ... ali naravne 
katastrofe. Valda so bolj fotogenične katastrofe.

Apokaliptična opogumnica
12.1.2022

6 23



Neizpodbiten dokaz Neizpodbiten dokaz
14.1.2022
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Če so vas moji včerajšnji stihi vznemirili, pa vas kani ta 
objava pomiriti. Je namreč neizbodbiten dokaz, da ne bo 
vse tako hudo, kot bo.

Naslednje tri knjige so namreč eno izmed mojih 
življenjskih del. Imam več življenj, odtod tudi več takih del.

Bi se jaz lotil takega dela, če bi mi naslednji hip cunami že 
zalival stopala pod računalnikom? Seveda ne. Saj čist diht 
nisem, nor pa tudi ne.

Tri knjige, tri stopnje abecede, so namreč namenjene 
vzgoji mlajših generacij - tako staršev kakor otrok - in 
pripravi na novo dobo, ki nezadržno prihaja. Hvala vsem 
bogovom po vrsti, da je temu tako.

No in zdaj naprej h knjigam. Zakaj tri abecede, če je 
vendar črk več?

Že desetletja opažam, kako so se človeki odpovezali od 
narave. Velika večina njih. Od vseh mojih prijateljev na FB 
so recimo res povezani z njo modeli kot so Stane Klemenc, 
Dejan Ogrinec, Silvo Babič, Viktor Gros, Sonja Kočevar ... pa 
še par vas. Od mlajše generacije pa recimo naš deklič Sara 
Bajec. Ne samo, da pobira smeti po gozdovih, v njih kdaj 
prespi v spalki, zakuri ogenj in si skuha čaj. Koliko od vas je 
tega sposobno?

Intojeto. Konc. V bistvu malo. Te abecede so tako 
namenjene tudi mnogim vam ostalim.

In kaj pomeni biti res povezan z naravo? Vsekakor ne to, ko 
folk v najnovejših cotah laufa po gričkih in hribih in sproti 
beleži in snema vsak korak, ki ga nato objavlja na socialnih 
omrežjih. To je sicer dejavnost, ki poteka v naravi, ni pa del 
nje. Samo zamenja telovadnice. 

Takšna je recimo razlika med turnim smučanjem, kjer se 
moraš v hribih za vsak kasneje presmučan zavoj pošteno 
potruditi, in smučanjem na urejenih smučiščih. 

Oboje poteka na snegu v naravi, a je med njima velika 
razlika.

Ok, konec pridige. Ker pušeljca za prispevke ni, gremo 
dalje.

Dolga leta, ko sem se ukvarjal z mladimi in jih skušal bolj 
povezati z naravo, sem se ubadal z vprašanjem, kdaj se ta 
prepad začne - in prišel do sila strokovne ugotovitve, da se 
začne že z prvo abecedo. Pregledal sem jih na desetine in 
vse so narejene po istem kopitu. Črka in ilustracija, črka in 
ilustracija. Ne živa fotografija, ilustracija.

A,A,A ... A is for Apple. Ilustracija jabolka in pičimo dalje.

In tako je prvi vizualni kontakt deteta z jabolkom 
ilustracija. Še pred tem ga mazi v Frutku. Naslednjič 
ga dobi narezanega na krhlje, potem ga vidi vsega 
zgloncanega v nakupovalnem centru ... da pa bi ga kdaj 
videti rasti ali celo sam utrgal z drevesa (nedajbože drevo 
samo posadil in ga zalival), se, sploh v velikih mestih, 
najbrže ne zgodi.

In tako naprej. Ilustracije, filmi, igrice, telefoni ... narava 
postane nekaj abstraktnega in samoumevno je, da voda 
vedno priteče iz pipe. In tako zdresirani mulariji komot 
prodaš klimatske spremembe - in kasneje chorono.

Pa sem ga našel, the original sin. Izvirni greh po domače.

Abecede za 21. stoletje in novo dobo sem zasnoval v treh 
stopnjah. Prva je “Elementary Alphabet for kids ... 
who else?” Ta je narejena po klasični zasnovi, da ni 
revolucije prehitro. Črke in ilustracije, a z nadgradnjo. 
Otroci lahko sproti spremljajo, kje v abecedi se nahajajo, 
vsakih pet črk le-te ponovijo, na koncu pa abecedo 
ponovijo prek črk, vizualno (prek ilustracij), ali oboje. 
Pa še sproti jih vzpodbujam. 
Dejmo, dejmo, še pet črk ... pa bo sladoled.



Druga “Intermediate Alphabet for our smart kids” 
je že malček bolj zahtevna. Zasnovi iz prvega dela so 
dodane fotografije iz 13 držav, da se mulcem širijo 
obzorja. Uporablja se lahko v štirih nivojih. Lahko najprej 
gledajo samo fotografije, nato črke in ilustracije, nato 
iščejo še druge artikle na fotografiji, nato pa te besede še 
ponavljajo v prvem tujem jeziku. Mularija je v prvih letih 
izredno dovzetna za tuje jezike, če se le komu da ukvarjati 
z njimi. Pa tudi nam staršem pridejo prav za ponavljanje 
že davno pozabljenega jezika, ki smo se ga učili v srednjih 
šolah.

Tretje abecede “Advanced Alphabet for us - and our 
smart kids” pa še jaz, ki nisem čist za luno, nisem osvojil 
in mi je ostalo še par dni pisanja. Ta pa se uporablja v 
šestih stopnjah in se jo lahko uporablja vrsto let. Vsemu 
iz prvih dveh delov so dodana še vprašanja, povezana s 
fotko, da bodo novodobni starši sploh lahko kaj povedali o 
njej in spletli kako svojo zgodbo. Ali pa štumfe.

Na koncu pa je še 19 kolažev s foto materialom, ki ga težko 
najdeš v šolskih učbenikih. Narava, pojavne oblike vode, 
transportna sredstva, športi, živali, gozdovi, pomembne 
zgradbe po svetu (UNESCO dediščina, kmalu samo še 
na fotografijah), jame, človeki vseh oblik in barv ... svet v 
malem. Ko si recimo pri jabolku, pokažeš mulcu še kolaž z 
drugim sadjem in zelenjavo, mu razložiš razliko med njimi, 
med domačim sadjem in agrumi …

Ta abeceda pa jih uči še pomembnih reči - spoštovanja 
do vseh živali in vseh ras človekov, jih z naravo povezuje, 
vzpodbuja k dejavnostim in športom v naravi, vzpodbuja 
k treningu borilnih veščin (kar bo prišlo še zelo prav), 
varovanju narave in predvsem spoštovanju in zaščiti žive 
vode. Nidani.

Coming soon as PDF, EPUB, POD - on all world platforms.

Ta zadnja abeceda (in zadnji bodo prvi) pa bo v tiskani 
obliki imela zelo pomembno vlogo v bodoče. Kazali jo 
bomo malim banditom (seveda če bodo pridni in pred 
tem nabrali suhljadi, oreščke in prinesli vodo) v jamah ob 
ognju in jim z nostalgijo kazali svet, kakršen je nekoč bil. 

Da bodo vedeli zgraditi novega, boljšega.

Hahaha, ne morem iz svoje kože, kajneda.

Neizpodbiten dokaz Neizpodbiten dokaz
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Megla v dolini je vse gostejša, laži in prikrivanja vse večja.
Tisti, ki se boste podali na samostojno pot raziskovanja 
ozadja poslednjega natega - enega od mnogih dosedaj - 
boste nagrajeni z vedenjem.

Poudarjam: “samostojno pot raziskovanja ozadja”. 

Ni šnelkursa v dveh urah in ne more vam Bogdi vsega 
razložiti v dveh stavkih na mesendžerju.
 
Kot prvo niti sam še ne ve mnogočesa ali ni povsem 
prepričan (in do takrat pač ne naklada ali kanalizira), 
kot drugo se lahko moti, kot tretje pa je to trdo delo - 
in samo samostojno trdo delo prinaša vedenje.

Ni sicer rečeno, da vas bo to, kar boste najprej zvedeli 
razveselilo, a vsaj megla v glavi se vam bo razkadila - 
in vedeli boste, kako ukrepati dalje.

Ne boste sami, po tej poti so hodili že mnogi 
pred vami.

Megla in sonce
17.1.2022
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Nekatere na boljše, druge na slabše, a vse neizbežne ...
in nujno potrebne.

“Change is painful, but nothing is as painful as staying 
stuck somewhere you don’t belong.”

Pred enim letom sem objavil navodila za potrese, v katerih 
pa sem pozabil (nihče ni popoln, še celo jaz ne) omeniti 
ključni artikel za preživetje - kamero ali telefon, s katerima 
lahko guncanje, če ga bomo kdaj deležni, posnamete za 
bodoče rodove.
 
To je znatno bolj pomembno, kakor da se kot splašene 
kure vržete pod čajno mizico. Torej, zaželjen je dober 
video posnetek (probajte čim manj tresti kamero, ne tko 
kot ta amater iz JP) ali vsaj kak dober selfie - recimo z že 
nagnjeno omaro, ki se vam bo naslednji trenutek zložila na 
betico.

Pred nami je vikend, čas da si tako omaro pripravimo in za 
hec že naredimo par probnih posnetkov.

Hec mora bit.

Kasneje, po guncanju, pa bo Bogdi vaše video posnetke 
ocenjeval. Nagrad sicer ne bo, jih bo pa tisti, ki ni 
pravočasno prišraufal kredenc, se znebil babičinega 
porcelana in prestavil steklovine na spodnjo polico (kar bo 
vse razvidno iz vaših kadrov), dobil po riti.

Zakaj o tem sem pisal razločno in črno na belem in nerad 
pišem kar tja v tri dni, še manj pa v teden ali luno, ki je že 
sam zase čist sfuzlana.

PS: ta šalabajzerski video posnetek je od današnjega 
potresa z amplitudo 6,6 na Japonskem. Saj kamere znajo 
delat, v filmanju so pa bolj švoh.

Čas sprememb
27.1.2022

Življenjsko nujno dopolnilo
21.1.2022
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Medtem, ko je zadnje dni vsa svetovna pozornost namesto 
na teniška igrišča usmerjena v Kanado, se v ozadju - ali v 
podnožju - dogajajo še druge velike reči.

Potresi stresajo tektonske plošče kot po tekočem traku. 
Enkrat po robovih Avstralske in Pacifiške, potem Afriško, 
pa spet Karibsko, Nazca in Cocos ploščo. Vse so med seboj 
povezane. Ko se bo destabilizirala prva, se bo začelo 
površje zemlje spreminjati.

Zato v spontanost tako velikih dogodkov, kot je konvoj 
svobode - pa naj si bo še tako ohrabrujoč in ga še tako 
podpiram - ne verjamem.

Sumničav sem tudi glede prekinitve ukrepov v Angliji, 
na Irskem in Danskem. Prav nič se ne zgodi slučajno.

Zato se vsakič vprašam: čemu, zakaj prav zdaj, 
s kakšnim namenom …?

Ker je vsa agenda tako v detajle splanirana in je globalna, 
zahteva razmišljanje o tem tudi nenehno spraševanje in 
celovit pogled. Pogled čez obzorje.

Je mogoče, da v teh državah, ki jih zna uničujoči val od 
prelomnice New Madrid najprej opustošiti, ukrepov ne 
potrebujejo več - saj prihaja nekaj, kar bo stokrat huje?

Ne vem, samo sprašujem se.

Vse redkeje tudi pišem in spremljam druge objave. 
Preveč je že populističnih objav piscev, ki se neselektivno 
vtaknejo prav v vsako, skrbno načrtovano provokacijo 
vlade. Ne zavedajoč se, da počnejo točno to, kar se od njih 
pričakuje. Sicer jim tega ne bi bilo dovoljeno početi.

It’s all a distraction, remember?

Danes popoldne sem le vstal iz kavča, kjer se zadnji teden 
družim z rahlim prehladom. 

Je prvi po dobrih treh letih, a sem barabo prepoznal, 
pa naj ga še tako zavijajo v celofan.

Zapeljal sem namreč destruktorja družinskega proračuna 
do Spara na Brod, oblečen kot se za tako lokacijo spodobi. 
V umazanih in natrganih coklah in prav taki trenirki. Kot 
za v štalo. Kako name gledajo osebki, ki se jim vidijo samo 
otopele oči, me že dolgo ne gane več.

Opazujem jih, kako vstopajo in izstopajo. Razen ene same 
mlajše ženske, sami brezobrazneži. Starejše še razumem, 
mlajših pač ne. Mamice s predšolskimi otroki, moški ki to 
niso, “športniki” s Šmarke, mladi ... vsi po vrsti brez obraza.
Ob tem pogledu so me že pred časom minili žalost, jeza 
in gnus. Zdaj samo še topo bolščim vanje in skušam 
ugotoviti, o čem razmišljajo. Najbrž o prav ničemer. 
Delajo samo še to, kar jim je rečeno.

Množična hipnoza in trening sta bila uspešna, suženjstvo 
je postalo modni trend. Ko se jim bodo tresla tla pod 
nogami, si ne bodo zakrili glave, iskali bodo nagobčnike.

Kakor se je včeraj slikovito izrazila prijateljica Daria iz Aten: 

“Ta svet reši samo še konec sveta”.

Odločitev, da tak svet čimpreje zapustim, je že dolgo 
trdna. Naj se sesuje do kraja, izgradili bomo novega.

Konvoj, Sonce in Rock’n’Roll Konvoj, Sonce in Rock’n’Roll
29.1.2022
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Pri izviru žive vode. Ljubljančani imamo srečo. Če 
zamenjaš instagram pajkice z nečim umazanim in škornji, 
lahko najdeš izvire na vseh gričkih okoli Ljubljane.
 
Pri silovitih sončnih nevihtah, ki smo jih deležni zadnje 
čase (če se slučajno sprašujete, zakaj poleg cepiv tudi 
zbolevate in se slabo počutite), je dobro biti pozoren, 
koliko in kakšno vodo sploh še pijemo.

Zločincem na ablasti - tako sedanjim ujedam kakor 
nastavljenim golobom - namreč ne zaupam niti pol 
qurca več. Niti temu, kakšno vodo nam spuščajo v obtok.

In čeravno bi jih najraje utopil v pol žlice mlačne vode 
in počel z njimi še razne druge grozne reči (v njihovem 
primeru jebeš svetlobo in ljubezen, si ju res ne zaslužijo), 
sem jim obenem tudi hvaležen.

Hote ali nehote nas (tiste redke, ki so, čeprav prav 
tako izžeti, še sposobni videti onkraj uradne agende) 
pripravljajo na čas, ki prihaja.

Voda in Sonce
4.2.2022
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Dokler oblaki še zakrivajo sonce in dokler še nasedamo 
raznim distrakcijam (možnim, ne trdim da so vse), kot so 
Novak, konvoji, popuščanje ukrepov, bedastoče beopičke, 
OI ali sojenje v Nürenbergu, očitno še ni čas za kako globjo 
analizo dogajanja na planetu in v osončju.

Je že nekaj časa hudo, a ni še dovolj hudo.

Vseeno se je dobro začeti spraševati, kaj vse tiči za korona 
nategom. Brati, raziskovati, spremljati razne kanale, 
analizirati, primerjati informacije ... se pogovarjati.

Pred nedavnim sem spoznal par mladih človečkov, ki so na 
tej poti že zelo daleč pred večino starejših, ki jih poznam. 
To mi daje upanje, da še ni prepozno.

A to ni lahka pot - in niso lahke tematike. In ni bližnjic 
in hitre razlage v komentarjih. Vsem vam, ki se boste 
- ali ste se že - na njo podali, želim obilo poguma in 
vztrajnosti. Za vas bo šok manjši.

Za vse ostale, ki vas to še čaka, pa do takrat objavljam 
fotke oblakov in kužkov.

Dokler oblaki še zakrivajo sonce
7.2.2022
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To je začetek.

Konec je v veliki meri odvisen tudi od nas.

Na to nevihto (195 km/h) sem lahko še pravočasno 
opozoril prijatelje v UK, ki živijo nedaleč od obale. 

Vzeli so me resno in še pravočasno zaščitili hišo.

In ne, to ni HAARP, CERN ali Bogdi, ki se vozi naokoli v stari 
kripi.

Medtem, na drugi strani ulice
18.2.2022
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Organizacija mi je že od malega ležala. Ko sem bil starejši, 
sem jo včasih dvignil - in takrat so se zgodile fine reči.

Še v osemdesetih letih prejšnjega tisočletja smo prijatelji 
organizirali svoje planinsko društvo, ki je tako štrlelo iz 
ustaljenega povprečja, da sem moral celo na zagovor k 
planinskim veljakom.

Združeval sem tako imenovane “ekološke” organizacije 
po Balkanu, športnike, glasbenike, novinarje, fotografe, 
mladino v 9 državah ... za čiščenje Balkana. Pa evropske 
narodne parke, svetovne skavtske, taborniške in mladinske 
organizacije za projekt zaščite Sredozemlja. In največje 
mojstre borilnih veščin za gradnjo sirotišnic. Pa več 
mednarodnih čistilnih akcij. Zadnjo, daleč največjo na 
Kitajskem, z udeleženci iz 30 držav, sem pripravljal dve leti. 
Tik pred zdajci nam jo je prekinil poredni netopir.

Tale tu. 

Pri tem delu sem prišel do vseh, ki so bili za izvedbo 
potrebni. Pa najsi je šlo za politične in cerkvene veljake, 
znane športnike in skladatelje, šefe največjih korporacij 
ali Francke in Poldete. Čeprav sem samo fant iz Tacna, se 
“velikih” imen nisem nikoli ustrašil. Če sem jih za izvedbo 
potreboval, sem do njih tudi prišel.

Nekateri od projektov sicer niso uspeli. Bodisi so bili 
preveliki ali pa jih je prekinil vseprisotni, v glavnem moški 
ego in pomanjkanje denarja za izvedbo. 

A vse do propada je bila organizacija brilijantna.

Kljub izkušnjam in zagnanosti, pa v Sloveniji - razen 
mednarodne čistilne akcije (190 športnikov, 9 držav) 
skupaj s Parkom Škocjanske jame - nisem bil uspešen.
Like never.

Pred leti sem imel že tako poln kufer Slovencev (sori, takrat 
vas še nisem poznal), da sem se hotel na vsak način 

odseliti na Tongo. Majhne otočke sredi gromozansko 
velikega Pacifika. Kolikor se le da daleč stran od domovine, 
kjer me ne bi nihče našel. Najbrž sem bil s to željo res 
zoprn, saj so me imeli takrat poln kufer že moji domači. 
Ti pa tvoja klinčeva Tonga.

No danes se ne bi odselil nikamor. Četudi bi imel denar za 
vozovnico in bi ne bilo treba prečepeti kakih 40 ur poleta 
v maski.

Je bil podzemni izbruh vulkana na Tongi - in pa dejstvo, da 
je pod morsko gladino še kakih milijon vulkanov - dovolj 
zgovoren, kaj te otočke in vse celine še čaka.

Vkopal se bom na rodni grudi, kjer pa me prav tako nihče 
ne bo našel. Jo predobro poznam.

Kljub vsemu sem se kako leto in pol trudil združiti 
Slovence v skupnem boju proti genocidnemu sovragu. 
Tudi to mi ni uspelo.

Pa kaj hudiča je z mano narobe, da mi prav v Sloveniji nič 
ne rata?

Bi vedeli odgovor psihoterapevti, Silvo mogoče? V pomoč 
mu povem, da sem bil nekje od pubertete dalje normalno 
dojen, preveč priden v šoli, le teh plastičnih plenic nisem 
imel v rani mladosti. Natrgane cunje in praprot, pa je bilo 
glih tko uredu.

Zdaj ali je kaj narobe z mano - ali pa so Slovenci res prav 
posebno pleme?

Ali pa so krive plenice Pampers. Ko bi znao?

Nekaj malega o tem, kaj je kljub temu možno v Sloveniji 
narediti z dobro ekipo, ki dela za skupni cilj in Bogdijevo 
legendarno organizacijo, pa morebiti jutri. Glih tolk, da ne 
bo vse tako črno. 

Tudi siva ni švoh, ima veliko odtenkov.

Je kaj narobe z mano, z menoj v Sloveniji ... ali s Slovenci?
21.2.2022

22



Medtem ko spremljamo najnovejšo gledališko predstavo v 
režiji MSM medijev, se Indonezija trese, mala sirova štručka 
v Hofru pa se je podražila na 65 centov. 

Po novem hodi po štacuni varnostnik in opozarja redke 
dihajoče (mene) na nagobčnike.

Sem se mu lepo zahvalil, štručke pa vseeno nisem kupil.

Uživajte v predstavi, čeprav bi vas morala daljnja 
Indonezija bolj skrbeti, kakor bližnja Ukrajina.

Po dveh letih se niste kaj prida naučili
25.2.2022
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Danes smo si vzeli dan premora med pisanjem novih knjig 
in se zapeljali v Podvolovjek, da bi našli ponor Brložnice.

Saj poznate stari slovenski pregovor: Vsak ta prau Slovenc 
bi moral napisati knjigo, zasaditi drevo, preboleti gripo, 
prikobacati na Triglav in najti ponor Brložnice. Vse ostalo 
smo že naredili, a ponora doslej še nismo našli.

No, tudi tokrat je bilo tako. Nismo ga našli, naleteli pa 
smo na prijaznost in toplino, ki je danes postala tako zelo 
redka. 

Čim greš ven iz Ljubljane, predvsem v hribovito podeželje, 
je kot bi prišel v drug svet. Iz zatohle megle na sonce. 
Nikjer mask, raznoraznih ukrepov, še slovitih barjanskih 
aerosolov ni bilo opaziti. Tega, kolikokrat si cepljen, kaj vse 
si prebolel in kateri sev trenutno hara po zraku, nikogar ne 
zanima. 

Domačini se ti približajo na človeško bližino in ti 
normalno stisnejo roko, kot smo bili vajeni do leta 2020. 
Vsi pripravljeni pomagati. In tako so nas iz ene domačije 
usmerili na domačijo Funtekovih, po nove informacije o 
lokacijah ponorov in jam.

Timing še nikoli ni bil boljši. Uleteli smo v kuhinjo, kjer 
so na velikem protvanju dišali sveže pečeni Petrini krofi. 
Najboljši, ki smo jih kadarkoli jedli. Kava, čaj, krofi ... 
pogovor. Prijaznost in toplina novih prijateljev.

Ponor Brložnice bomo še hodili iskat. Že zato, da se bomo 
lahko spet oglasili pri Funtekovih. 

Le kam smo zašli - da je nekaj tako normalnega, 
kot so pristni človeški odnosi, postalo nekaj tako 
neobičajnega.

26.2.2022
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Ko iščeš jame in temo, najdeš pa prijaznost in toplino



Medtem ko smo v Sloveniji še naprej varno skriti pod 
nagobčniki, ki menda ščitijo tudi pred radioaktivnim 
sevanjem, se v bratski Ukrajini dogaja - sodeč po naslovih 
v medijih - eksodus brez primere v človeški zgodovini.

Res je sicer, da nas večina ne ve o njej prav ničesar. 
Še manj o evropski geopolitiki, Juliji Timošenko, kršenih 
sporazumih, etničnih regijah, globoki državi, hazarjih ... 
o ničemer prav dosti. Samo to, da je ... nekje pač, dosti 
blizu menda ... če je ... ampak je, tako pravijo po TV.

Kakorkoli že, vesel sem, da smo se po dvoletnem spanju 
le zbudili in celo pogruntali, kako izgleda ukrajinska 
zastava. Še bolj razveseljujoče je, da se je prebudil del 
slovenske mladine, ki ga sicer doslej ni motil niti fašistični 
genocid na rodni grudi. Zdaj so aktualni transparenti 
Fuck Putin. Ali pa pred nedavnim “zahtevamo podnebno 
pravičnost”. Karkoli, da se le dobro sliši.

Bravo mladina, vi ste naša prihodnost. In pa osebki (zakaj 
njih je božje kraljestvo), zbrani pred našim vrlim političnim 
vrhom na Kongresnem trgu. Kometi, kje ste??

Tudi mi smo se odločili, da podpremo osvobodilni 
boj in zatremo ruskega sovraga v kali. Kakor ga je tudi 
NLB, ki je čez noč prevzela Sberbank. Jebeš pogodbe 
in ostalo navlako, to se vendar naredi v enem dnevu. 
Zjutraj prebereš, da so Rusi zavzeli Ukrajino, popoldne 
jim prevzameš banko, zvečer Matejček zakurbla tankec, 
Alešček pa poišče fračo. Piece of cake.

Do izgona ruskih vojska nazaj v Sibirijo bomo tako nosili 
modre in rumene štumfe. Izmenično na levi in desni nogi. 
Pojedli bomo tudi vse sibirske borovnice, ki jih bo še najti 
v štacunah. Poleg tega pa bomo izdali še dve knjigi v 
ruščini. Nekateri jih mečejo iz polic in knjižnic, kar pa je 
povsem zgrešen pristop.

Prebrati bi jih morali, da jih ne bi mogli zlobni Rusi.

Prosim vas, da se nam pridružite v tem boju in pokupite 
prav vse izvode. Že zato, da jih Rusi ne bodo mogli. To jim 
bo dalo misliti, da se ne morejo kar tako sprehajati prek 
meja brez peceteja.

Mimogrede, morebiti kdo ve, kako se je končala vojna v 
Siriji? A se je sploh končala, je bil podpisan kak mirovni 
sporazum? So bili spuščeni golobi miru, so nebo parali 
pilatusi, je Janez sklical kak shod?

Nihče ... vsaj kdo?

Nategujejo nas že desetletja. Zdaj še lubrikanta ne 
uporabljajo več, nategujejo nas kar na suho. Mi pa vdano 
in upognjeno čakamo, z glavo v pesku in razširjenimi 
ritnicami. Samo uvali!

Žal mi je samo ljudi, normalnih ljudi kot smo mi, 
tako ukrajinskih kakor ruskih, ki smo vsi žrtve tega 
globalnega natega.

V podporo Ukrajini
4.3.2022

26 27



V objavi “Je kaj narobe z mano ... ali s Slovenci?” dne 21.2. 
sem zaključil z: Nekaj malega o tem, kaj je kljub temu 
možno v Sloveniji narediti z dobro ekipo, ki dela za skupni 
cilj in z Bogdijevo legendarno organizacijo, pa morebiti 
jutri.

No, ta jutri je danes in ta objava je namenjena predstavitvi 
dela mojih štirih mulcev, starih med 18 in 32 let. 

Štirje mulci, na katere ne bi mogel biti bolj ponosen. 
V teh zadnjih dveh letih namreč niso zapadli pod 
fašistično agendo kakor večina njihovih vrstnikov. Niso se 
pustili zasužnjiti, niso nosili nagobčnikov in pristajali na 
peceteje, pa čeprav so jih metali s faksa in trgovin in so bili 
večinoma izločeni iz sredine bolj ubogljivih vrstnikov.

Moja mularija me je par mesecev čakala, da jih popeljem v 
hosto, daleč stran od ponorelega sveta, a ker mi to (še) ni 
uspelo, so se načrtovanja odhoda in služenja denarja za ta 
podvig lotili sami.

Koj po novem letu so naredili plan za serijo otroških 
knjig z našim belim volkcem - in se lotili dela. Serije, kjer 
bodo otroci sledili Rasevim dogodivščinam pri njegovih 
potovanjih po naravi.

Dva pišeta, urednikujeta in sestavljata knjige, tretji 
oblikuje, četrta pa se je lotila marketinga. Z Rasom sva 
jim rade volje priskočila na pomoč. Jaz jim pomagam z 
organizacijo in dolgoletnimi založniškimi izkušnjami, v 
zameno pa mi oni pomagajo z zapletenimi tehničnimi 
rečmi, kot je recimo menjava gesla. Tako lažje nadaljujem 
z svojimi abecedami (zdaj že v treh jezikih) in kitajskimi 
vodniki.

Na razpolago sva jim dala tudi vse najine fotografije in 
dovoljenje (how how), da Rasa za ta namen preimenujejo
v Happya, saj so tako tudi naslovi bolj veseli. 

Ras pa je imel pri tem še en pogoj (how how how): v hosto, 
hribe ali na kmetijo, kamorkoli že gredo, bodo poleg 3 
psov, 2 mačk, enega konja in bolh, morali vzeti še po dva 
predstavnika živalske rase in izgraditi zavetišče za vse 
njegove prijatelje.

Očitno se mu po vsem, kar je opazoval zadnji leti na ulicah, 
v trgovinah in po teveju zdi, da so edino živali vredne tega, 
da se jih reši.

Ras je slovenski NOE.

V mesecu in pol je tako z jasnim ciljem, vztrajnostjo 
in khmmm, Bogdijevo organizacijo, nastalo 25 knjig. 
Originalno so pisane v angleščini, potem pa še prevedene 
v nemščino, italijanščino, španščino, francoščino, 
kitajščino, brazilsko portugalščino ... in glej ga zlomka, 
ruščino. Vse knjige so že fiksnfertik kot E-knjige in uvščene 
na svetovne prodajne platforme. Prevodi v poljščino, 
finščino in japonščino pa so že v teku.

Za rezultate njihovega dela bodo sicer morali počakati 
še kaka dva meseca, a že začetek je nadvse vzpodbuden. 
Niso pa pozabili tudi na naše otroke. Knjige v slovenskem 
jeziku so že tik pred končno izdelavo, sestavlja pa se že 
tudi peta knjiga iz serije.

Užitek jih je bilo opazovati pri tretji knjigi Happy Stick. 
Dopoldne so se lotili dela, naredili izbor fotografij 
za zgodbo, popoldne napisali brilijantno besedilo v 
angleščini in ga zvečer poslali lektorici v Španijo. Zjutraj so 
dobili popravke (izboljšala je samo par izrazov), jih vnesli 
v knjigo in zvečer je bila knjiga že objavljena na platformi 
Publishdrive.

Sicer so mi pri tem pojedli vso jabolčno pito, a sem jim 
(malce nerad) že oprostil.

Za vse skupaj ... manj kot dva dni. In to je srž objave:

jasen cilj, odločnost, sposobnost in vztrajnost ... prinesejo 
rezultate. Če ne govoriš leto dni o tem, kako boš nekaj 
naredil, ampak to raje narediš, je energija pravilno 
usmerjena in samo to prinese že popreje omenjene 
rezultate.

Namen vseh naših otroških knjig (Raseve serije in 
mojih abeced) je naslednji: vzgojiti nove generacije v 
ljubezni in spoštovanju do narave in vseh živih bitij.

It’s all about love.

In, če se navežem še na naše številne proteste brez 
najmanjšega haska, tako nekako bi morali delati v 
Sloveniji. Proti genocidu bi se morala dvigniti naša 
mladina - katere mnogo več prihodnosti je na kocki kakor 
od nas fosilov - mi pa bi jim morali pri tem kriti hrbet in 
pomagati z izkušnjami in organizacijo.

Žal temu ni bilo tako, začeti je treba ponovno. Čas bi že bil, 
da bi učitelji, psihologi in starši pogledali resnici v oči in 
si - in nam - priznali: Te generacije, strenirane v suženjstvu 
(končni cilj vseh teh agend), smo zajebali, kakor smo dolgi 
in široki. Začeti je treba povsem na novo.

Zakaj vse se da, če se hoče.

Samo v Sloveniji se bolj noče, kot hoče.

Vse se da, če se hoče
6.3.2022
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V nekih davnih časih na gimnaziji Vič sem za ta dan napisal 
pesmico, ki smo jo potem fantje podarili našim dekletom, 
mami pa sem prinesel rože in namesto nje pomil posodo. 
Takrat je bilo medsebojnega spoštovanja več.

Zdaj tega ne počnem. Zakaj vsak dan je vaš - in naš - dan, 
rože so lepše v naravi, posodo pa pomivam vsak dan.

Tolk o tem, zdaj pa družno naprej v boj. Sovrag ne tala 
bonbonier.

Rad vas imam vse dni
8.3.2022
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Leta 1991 je 700 izvodov moje prve knjige Terra Mystica 
odkupilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo (ker so 
morali spucat proračun) in skupaj z mojo naslednjo 
knjigo Protokolarni gradovi Brdo, Strmol, Snežnik sta bili 
ti knjigi dolgo časa eno glavnih protokolarnih daril sveže 
osamosvojene državice.

Tako ju je dobila v roke večina takratnih državnikov, na 
začelju s papežom (se ne spomnim kateri, eden od) ter 
angleško kraljico (eno od).

Za vse te kljukce mi je prav malo mar. Posebna pa je 
naslednja zgodba, ko sva se decembra 2009 dobila v 
Beogradu z Ilijo Jorga, eminenco svetovnega karateja.

Podpisala sva se v mojo takratno knjigo Varuhi Zemlje, 
sam pa sem napisal posvetilo: “Gospodinu Putin Vladimirju 
Vladimiroviču, čuvaru prekrasne planete Zemlje”, Ilija pa 
mu jo je, osebnemu znancu, kasneje podaril.

Zdaj, a je bilo to že en malček preroško - ali pa samo eden 
od mojih mnogih strelov v koleno, bo pokazal čas 
v naslednjih mesecih.

Če še bo.

Kdo se boji belega moža?
14.3.2022

Ko se kdo od tvojih najbližjih odpravi na potovanje med 
druge svetove, je čas, da se pogovoriš z najbolj zvestim 
sogovornikom pod soncem - samim seboj, ki si ga doslej 
zanemarjal.

Kje bolje kot v jami, iz katere smo prišli - in kamor se vsi 
vračamo. Za to priložnost si izberem Herkovo jamo na 
Kozjaku. Tam so jame redke in zato toliko bolj dragocene.

Ustavim se še pri Jožici in Viktorju na glažu vina in sproti 
natočim kakih 100 litrov vode pri izviru, da ne bomo pili 
ljubljanske brozge. Jutri nas namreč doseže petkov sončni 
izbruh, hidracija je zato zelo pomembna. Da bi ga prikrili, 
bodo verjetno še bolj navili štorijo iz Ukrajine - ali pa bo 
Gadafi vstal iz groba.

Ker je jama poznana tudi kot arheološko najdišče, me 
hitro zagrabi raziskovalni duh, ki je med mojim dvoletnim 
postavanjem na Tru republike zaprašen sameval v kleti. 
Plazim se po nizkih rovih v družbi stotin suhih južin (red 
pajkovcev), ki sem jih zdramil med zimskim spancem - in 
preprosto uživam.

Pri pregledovanju tal najdem dva odlično ohranjena 
čekana. Eden je od jamskega medveda, drugi pa od neke 
druge beštije. Znata mi priti še prav. Za drobljenje kosti 
stepskih bizonov in turov ter za boj s sabljastim tigrom. 

Kdo bi zatrdno vedel, kaj nas še vse čaka - razen tega, 
da bo to čas največjih preizkušenj v nam poznani 
zgodovini.

Opažam pa, da me je to bolestno obdobje dokončno 
odtujilo od čred osebkov brez možgana. Počutim se 
mnogo bolje sam v jami, kakor med množico v Aleji.

Aleluja, bil je že čas, še dolgo sem zdržal.

Čas za pogovor
12.3.2022
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Nekateri so to sranje že zapustili, drugi počasi pakiramo 
nahrbtnike, tretji šele prihajajo. Niso si sicer izbrali 
najboljšega obdobja, a da bi jim vsaj malo omilili prihod, 
moja mularija končuje serijo knjigic za otroke.

V spomin na odrasle otroke, ki jih več ni - in v podporo 
tem, ki prihajajo.

Medtem ko to pišem, leži zraven mene Ras. 
V njegovih toplih, rjavih očeh se zrcali vsa ljubezen, 
kar jo je kdaj bilo.

Bodri me misel, da jo bo lahko predal vsem otrokom tega 
sveta - in tistim onkraj.

It’s all about love.

Vsa ljubezen tega sveta
18.3.2022
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Vsa čarobnost Rusije v eni pesmi, ki sta jo ustvarila 
leta 1955 Vasily Solovyov-Sedoi in Mikhail Matusovsky 
(Leningrajske noči), v izvedbi Anne Netrebko in Dmitrija 
Hvorostovsky.

Ko je nekaj preprosto tako lepo, da presega vse umetne 
delitve, trenutna svetovna zavajanja ter celo slovenske 
kretenizme, kot je recimo ukinitev ruskega centra.

Hvala vsem bogovom, da se bo tudi vse to enkrat - kmalu 
in končno - končalo. Večina starega se bo zrušila v prah, 
ostale pa bodo lepota, ljubezen, prijateljstvo - in take 
pesmi.

A za vse lepe stvari se bo potrebno še pošteno boriti. 
Ne bo prijetno, a je to edini način, da se odpre pot 
novemu. 

 MIDNIGHT IN MOSCOW 
(priredba Kenny Ball and his Jazzmen)

Stillness in the grove
Not a rustling sound
Softly shines the moon clear and bright
Dear, if you could know
How I treasure so
This most beautiful Moscow Night

Lazily the brook like a silvery stream
Ripples in the light of the moon
And a song afar fades as in a dream
In this night that will end too soon
Yes a song afar fades as in a dream
In this night that will end too soon

Dearest, why so sad, why the downcast eyes
And your lovely head bent so low
Oh, I mustn’t speak, though I’d love to say
That you’ve stolen my heart away

Promise me my love, as the dawn appears
And the darkness turns into light
That you’ll cherish dear, through the passing years
This most beautiful Moscow Night

Say you’ll cherish dear through the passing years
This most beautiful Moscow Night

Pesem za vse čase, ki še so
1.4.2022
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Kdo naj zvezdam verjame, 
če luna ne sije, 
nasmeh na obrazu 
za masko se skrije.

Zrejo s plakatov, 
levi in desni, 
oči so prazne, 
duše prodane.

Zgodbe so stare, 
obljube postane, 
sla po oblasti, 
zasvojeni z lažmi.

Kdo naj zvezdam verjame, 
iluzije skačejo spet, 
žarek obljube, 
ječnava besed.

Prijateljstva stara 
zver je ubila, 
nesloga kraljuje, 
nespamet praznuje.

Ko norost prevlada, 
se bogdi umika, 
lev češe si grivo, 
za vejico pika.

So dnevi minili, 
čas je za pot, 
stran od sveta 
večnih zablod.

Kdo naj zvezdam verjame, 
ko um je zaspan, 
še polž se obrača, 
prepad je teman.

Vsak dih nekaj šteje, 
vesolje se kremži, 
kamen se trese 
in voda se redči.

Ravnina je dolga, 
se klanec umika, 
oblaki sivijo, 
sove renčijo.

Iščeš spokojnost 
in svoj vrt obilja, 
svetlobna semena, 
dušam prijazna.

Kdo naj zvezdam verjame, 
ko trezni še spijo, 
prepozno nikoli 
pogumni zbudijo.

Bo ogenj gorel 
in pesem bo tlela, 
vino bo teklo, 
sirena zapela.

Objem te pogreje, 
zle misli ni več, 
megla modrosti, 
tančica skrivnosti.

Prelom zavesti, 
duh stare povesti, 
kreacija časa, 
sodba prihaja.

Kdo naj zvezdam verjame
7.4.2022
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Današnji dan bo v slovenski zgodovini do marca 2023 za 
vekomaj (oz. vekomarec) zapisan kot velika prelomnica 
in nedvoumen začetek nove/zlate dobe.

Skupina prijateljev, ki se druži že od aprila 2020, je 
namreč ustanovila še poslednjo stranko, ki jo razcepljena 
in skregana Slovenija tako zelo krvavo potrebuje: 
nepolitično, nestrankarsko, neprofitno ter vse ostale stvari 
na ne stranko Prvoborci.

Ker so gnusobe brez vsakega utemeljenega razloga ukinile 
nam tako ljube želvake, ograje, solzivce ter kljuseta, je 
naše druženje na trgu povsem izgubilo poprejšnji čar, 
novo nastalo situacijo pa je vsaj deloma omilil ogenj in 
kotel kuhanega vinskega čaja.

Če je še kdo v dilemi, katero od strank, gibanj, združenj ... 
naj bi volil, mu dobrohotno sporočam, da naj si s tem ne 
beli več las.
 
Ministrska mesta so namreč že razdeljena, višina poslanske 
plače, cena kofeta v parlamentu ter to, kdo se bo kdaj 
in s kom kregal za javnost, je že vse določeno, o našem 
programu pa boste (če sploh boste) pravočasno obveščeni 
nekje po koncu našega mandata.

Mirno lahko nadaljujete z zimskim spancem ali pa se 
zaposlujete z Ukrajino, raznimi konvoji svobode, klofuto 
na oskarjih ali kako drugo obliko distrakcije, ki še sledi.

Vse je kul ali pa vroče, kakor kdaj. Na zapadu, na zemlji in 
na nebu nič novega.

Mimogrede, a kdo morebiti ve, kako se je končala vojna 
v Siriji?

Nova stranka Prvoborci
10.4.2022
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Kaj pa, če ni res niti to, kar je?
17.4.2022
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Prišla je pomlad, ptički spet čivkajo, trava poganja, ukrepi 
so se sprostili. V trgovinah ponovno vidimo več ljudi in 
ne več samo zombije, barvajo se jajca, ki smo jih tako 
pogrešali zadnji dve leti, kanadski konvoji so izginili tako 
hitro, kot so se pojavili, vojna v Ukrajini se menda končuje, 
navdušujemo se nad volitvami.

Malo smo se sprostili, kenede?

A tišina pred nevihto (calm before the storm) še nikoli ni 
bila bolj oglušujoča.

Že dvakrat sem zapisal v prejšnjih objavah, da verjamem 
v vse možnosti (teorije zarote, če hočete), kar jih je na 
sporedu: bele klobuke, galaktike, Miki miško (v to še 
posebaj), 5D, nadgradnjo DNK, vnebovzetje ... iz ljube, 
božje previdnosti, saj sem prepričan, da bo, ko bo prišla 
ven resnica (res je), le-ta tako neznansko neverjetna, da bo 
šokirala še celo mene, ki verjamem v prav vse.

Študiram, raziskujem, kopljem za podatki, delam analize, 
zbiram informacije od prijateljev po svetu, kravžlam 
možgane že  dve leti na petnajst podlage - a se mi še niti 
sanja ne (no, precej že, samo še ni za javnost), kakšna je 
zgodba za zgodbo za zgodbo, ki nam je predočena - in 
dovoljena.

Da bi vsaj malo pripravil tudi vas, vam zato v tej objavi 
postavljam par iztočnic, ki vas znabiti vzpodbudijo k 
intenzivnemu razmišljanju, čim boste obkrožili svoje 
kandidate. Da ne bo šok prehud.

V nobeno reč nisem prepričan, samo mečem kosti. Edino, 
v kar smo lahko povsem sigurni, je to, da v POPOLNOMA 
NIČ, kar izvemo prek kateregakoli medija - absolutno ne 
uradnega, a tudi ne prek alternativnih ali uporniških, pa 
četudi še tako izgleda, da se borijo za človeški blagor, ne 
moremo in smemo verjeti. NIČ.

Še enkrat poudarjam, da pišem o možnostih. Dokler ni 
stoprocentnih, neovrgljivih (beyond a reasonable doubt) 
dokazov za karkoli, so samo to in nič drugega: možnosti.

Pa začnimo s prvo, ki nam lebdi direkt nad glavami.

CHEMTRAILS
Vidni s prostim očesom že ničkolikokrat. Uradne razlage 
seveda ni, že par let pa krožijo članki o poskusih vlad/
agencij, da z metanjem vsega živega v luft kao ščitijo 
zemljo pred vplivi sonca.

Kaj je zdaj res, nas skušajo zaščititi - ali nas škropijo kot 
ščurke?

Pozor! Teorije zarote so lahko ravno toliko vzpodbujene, 
da lažje verjamemo v slednje ... da nas škropijo kot ščurke. 
Zdaj se pa vprašajmo, kaj nam je bolj sprejemljivo/lažje 
verjeti: da nas bo čez par (?) let zradiralo sonce - ali da nas 
skušajo ugonobiti men in black? Ker proti črnim možem bi 
se še lahko nekako borili, proti soncu pa pač ne.

Ker prav tako, kakor smo mislili pri cepivih, ljudje tudi od 
chemtrailsov ne padajo na tla en za drugim. Posledice 
cepljenja so sicer tragična in neovrgljiva, s posledicami, ki 
se bodo zares pokazale šele čez čas, a vseeno niso že zdaj 
tako zelo dramatična, kakor nam je bilo najprej (grafen 
oksid, spike proteini, shedding ...) servirano. Seveda pa nas 
lahko tudi to še čaka in žal mi je za vsakega, ki ga je to že 
zdaj prizadelo.

Ponovno poudarjam, da ne vem, kaj je res. 
A k razmišljanju me je vzpodbudila fotografija, ki je nekaj 
časa krožila po medmrežju in je prikazovala Angelo 
Merkel, kako se z malo četico men in black sprehaja med 
piksnami bogvečesa v nekem “chemtrail” letalu. Bi taka 
fotka, če bi bilo v piksnah res škropivo za ščurke (nas) 
sploh lahko nastala in bila objavljena? 



Bi lahko mirno nek stevard ali vojak potegnil telefon iz 
žepa in jih fotkal in kasneje objavil - in ostal živ?

Malo morgen - razen v primeru, da je vzpodbujanje te 
“teorije zarote” del večjega plana.

Na podoben način sem začel gledati tudi na ostale 
podatke. Kako je lahko Mike Yeadon, bivši podpredsednik 
Pfizerja, postal antivakser in začel udrihati čez bivšo firmo? 
Precej dobro poznam par, katere gospa so bili par let drugi 
človek Bayerja. Ko so lastniki zamenjali upravo, je svojo 
odpravnino prenesla iz glavne nemške banke (že takrat je 
vedela, da bo šla k vragu) na neko švicarsko - kjer so ji za 
ta namen pogrnili rdečo preprogo. O tako visokih zneska 
je govora. Tukaj malo špekuliram, a mislim si, da te v tem 
primeru izdatno založijo z novci, podpišeš buhvej kake 
zavezujoče pogodbe, zraven ti priložijo pa še slike otrok. 
Kdor se vseeno prekrši dogovora, najbrž ne dočaka belega 
dne. Govorimo namreč o elitah, ki so zradirale že par držav 
ali pa so umrli par (v zadnjih dveh letih afriških) zdravih in 
mladih predsednikov.

Razen če ... so Mike Yeadon, Reiner Fuellmich, Doctors for 
the truth, La quinta columna ... na nek način (nezavedno in 
sicer s povsem dobrimi nameni) del sproducirane zgodbe, 
ki nas je povsem okupirala zadnji dve leti, da nismo 
razmišljali o ničemer drugem.
 
Zakaj je zadnje leto umrlo nekje 700 vrhunskih športnikov, 
med njimi velika večina nogometašev? Zakaj ne recimo 
hokejisti na travi (če to sploh obstaja)? Ker je nogomet 
najbolj gledan šport. Kako lažje furati cepilno vs 
anticepilno agendo, kakor z nogometom?

A se samo meni zdi čudno, da so vsi ti majstri (Yeadon ...) 
kar naenkrat izginili iz sojev žarometov? Lahko da jih samo 
jaz ne vidim, a občutek imam, da so svojo vlogo odigrali.

Kaj pa, če ni res niti to, kar je?Kaj pa, če ni res niti to, kar je?

Dve leti so nam dajali upanje, da jih imamo na svoji strani, 
da nismo sami ... potem pa puf, izginejo, pripeljejo se 
konvoji pa klofuta na oskarjih in vojna v Ukrajini ... in že 
smo pred majem 2022. Kaj nam še sledi, ne vem. Karkoli 
bo že potrebno, da nas ponovno zaposli in ne bomo 
gledali v (don’t look up) luft.

Če naredim še vzporednico s prihajajočimi volitvami. 
Čeprav politični analfabet, skušam tu uporabiti ZKP. Kaj 
torej narediš, če se opozicija krepi in ti grozi, da boš volitve 
izgubil (beri da bo ljudstvo spregledalo globalno agendo) 
- ja razdrobiš ali pa celo vzpodbudiš/organiziraš opozicijo 
sicer krasnih ljudi. Kontrolirana opozicija po domače. 
Nekaj, da zaposli folk in se ima o čem kregat. No ampak 
volit bom šel vseeno. Vsaj enkrat/zadnjič, ker druge prilike 
več ne bo.

Naslednji tak primer je HAARP, s katerim naj bi upravljali 
vreme in povzročali potrese. Hmmm, bi v tem primeru 
primeru postavili tiste gajbe in antene pri Karlovcu, kjer 
jih lahko nabaše in pofotka vsak čoban? Parkrat sem letel 
iz Kitajske čez Mongolijo. Dve uri (se pravi nekih 2000 
km) ni bilo pod mano ničesar, le tu in tam kako poslopje 
ali sumljive (zdaj mi je že vse sumljivo) strukture sredi 
ničesar. Če bi nas res hoteli uničiti z vremenom, bi postavili 
postojanke na nedostopnih predelih, jih obdali z zidovi (in 
ne navadno ograjo), prepovedali polete čeznje in ustrelili 
vsakega, ki bi naokoli strašil s poceni kitajskimi droni.

Zakaj torej HAARP? Mogoče je bil to v začetku čisto dober 
raziskovalni projekt za proučevanje ionosfere, ki pa so 
ga zdaj uporabili za vzpodbudo nove teorije zarote. Kar 
jim ni uspelo zakrinkati s fejk man-made klimatskimi 
spremembami, skušajo zdaj s haarpom.

Če vas je že kaj strah, naj vas pomirim. Vse naravne 
katastrofe zadnjih dveh let nimajo prav nič opraviti
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s premikanjem magnetnih polov zemlje, s skoraj 
neobstoječo magnetosfero (zaščita zemlje pred radiacijo 
sonca), vedno bližjim Nibirujem, 25 solarnim ciklom in 
povsem zmešanimi višinskimi zračnimi tokovi, ki sicer 
krojijo vreme na zemlji. Krivi smo vi in jaz, ki se še vedno 
vozimo naokoli s starimi gajbami na fosilna goriva - pri 
čemer so vsi naši izpuhi prdec proti enemu samemu 
močnejšemu izbruhu vulkana.

Pa bi vsemu temu nekoliko lažje verjel, če ne bi nastavili 
ravno onega gnusa Grete.

O takih in podobnih zablodah/distrakcijah bi lahko pisal 
še dolgo, a bodi dovolj. Samo še en primer, ki me bega, 
predvsem zaradi tega, ker šele zdaj vidim, čemu vse sem 
prej slepo verjel.

Ko sva se s Stanetom odpravljala pešačit čez Grenlandijo, 
se je vedelo od več poprejšnjih odprav, da lahko prve 
kilometre čez najbolj razbit del ledenika slediš ledeni cesti, 
ki jo je že več let vzdrževalo nemško podjetje - nihče drug 
kot Wolkswagen (v lasti tega in onega in tretjega). Čemu? 
Ker so imeli sredi nedostopnega ledu postavljeno bazo za 
preizkušanje novih modelov avtov. Vedelo se je tudi, da se 
bazi ne smeš približat, saj so imeli fantje pihalnike in bi se 
kaj lahko zgodilo, da bi odpravo pogoltnila kaka ledeniška 
razpoka, če bi se ji preveč približala.

O tem so nama pripovedovali tudi domačini. Spomladi 
so se pripeljala tovorna letala (neki tazga kot zadnje dni 
na Brnik), raztovorila buhvej kaj in se odpeljali na led. Ko 
sva po nekje 10 dneh vlekla sani mimo njihove utrdbe, 
sva bolj slutila kakor videla oborožene stražarje, ki so naju 
spremljali z daljnogledi. Potem naju je orkan prikoval za 
par dni v šotor, kjer sva molila k vsem bogovom za rešitev. 
Med vsem hrumenjem pa sva naenkrat zaslišala glasbo. 
Najprej sva mislila, da se nama meša, potem pa je najin 

šotor skoraj povozil ogromen Toyotin terenec s še večjimi 
gumami. Ven sta skočila dva modela, naju povprašala po 
počutju in zdravju (razumu), nama ponudila vročo kavo, 
sendvič in banane in se nato odpeljala nazaj v bazo - in 
naju mirno prepustila vetrovom. Očitno jim nisva bila 
nevarna. Potrošna roba pač.

Zdaj, ko sem diplomiral iz zarot, pa se sprašujem, kaj je 
Wolkswagen (če je bil res Wolkswagen) pravzaprav počel 
sredi Grenlandije? Zakaj niso mogli preprosto svojih 
gajb, kakor recimo Mercedes in Audi, zapeljati par sto 
kilometrov severneje na zaledenela finska jezera, jih 
neprepoznavno polimat z nalepkami in preizkušati tam? 

Zakaj sredi Grenlandije?

Jup, ko se bodo (če se bodo) zagonetke razgonetile, 
bo še zanimivo.

Medtem, ko to pišem, so najhujše poplave v zadnjih 60 
letih vzele več kot 400 življenj v J Afriki in več kot 200 
na Filipinih, v zadnjem mesecu je zemljo streslo več kot 
30.000 potresov, sonce pa bruha kot po res hudem žuru. 
Če bi bil kak od najmočnejših izbruhov obrnjen proti 
zemlji, bi jaz tole pisal z gosjim peresom in vam vsebino 
bral ob ognju.

Lahko pa da tudi vse to ni res.

Uživajte ob potici in srečno, Slovenija.

Kaj pa, če ni res niti to, kar je?Kaj pa, če ni res niti to, kar je?
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Predvolilni čas je zadnji dve leti pokazal, tokrat še mnogo 
bolj kot drugekrati, da je globoka država v Sloveniji tako 
zelo globoka, da bi, če je heliocentrični model osončja 
resničen (kar je še eno od velikih vprašanj), pokukala kot 
mozolj že na drugi strani kugle.

Kljub temu so to prve volitve, katerih bi se, celo z 
nekakšnim zmernim veseljem, rad udeležil, a jih znabiti ... 
tudi ne zna biti.

Pameti imam premalo, domišljije pa preveč, boste porekli.
A kaj jutro prinese, se v temi še ne vidi.

Slovenci trumoma
v vrste hitimo,
sistem ki nas sužnji,
branit drvimo.

Politika stara,
pokvarjena, gnila,
mladi zanos
težko ji bo kos.

Kdor ne zna reči ne,
lahko le prikimava,
kdor ne zmore se združiti,
se ne more boriti.

Obljube večno so lažne,
zlahka kupljive,
a globoka država
je plitka zabava.

Golob miru zdaj
vojno naznanja,
vojno obilja
in mir nasilja.

Nikaragva se trese,
v Ukrajini vse tiho,
sonce spet bruha,
nov film že prihaja.

Slovenci trumoma
v vrste hitimo,
a kaj jutro prinese,
se v temi ne vidi.

Upanje v žarku,
svoboda v jarku,
a srčnost ostaja,
sprememba prihaja.

Srčnost ostaja
21.4.2022
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Kadar se ne borimo z razpadajočim sistemom in največjo 
sodrgo na planetu, nastajajo v naši ustvarjalni kleti lepe 
reči.

Poleg angleščine, nemščine, italijanščine, španščine, 
ruščine, kitajščine, portugalščine, francoščine ... učimo 
Rasa lajati že v poljščini in finščini.

Zaenkrat mu gre odlično in kadar se izobražuje, ga nihče 
od ostalih kužkov v ulici ne razume. Tako kot mi, tudi on ne 
sodi več v to namišljeno realnost.

Ko pa nam bo zmanjkalo jezikov, si bomo izmislili svoje.

Ko zmanjka jezikov
23.4.2022
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Za predah pred načrtovano dolgo potjo po svetu, se Ras 
vrača tudi v domače loge - in se vam predstavlja s parimi 
stranmi iz prvih štirih knjigic, ki so v preživetvenem 
procentu kovida delo moje mularije. Na voljo bodo (kot 
Eknjiga in PDF) nekje v 10 dneh.

V njih bo naš pesjanček vaše otroke na zabaven način 
vodil po čudoviti naravi, jih učil opazovati ter spoštovati 
in varovati vsa živa bitja.

Namenjene pa niso samo otrokom, temveč tudi vam, saj 
se nekje globoko v vas, še vedno skrivajo Mojce in Kekci.

Po temeljitem razmisleku sem se namreč odločil, da bom 
skušal NE pisati o domači sceni, saj me sili na bruhanje, 
v sveto jezo in malodušnost. Ker nočete videti ničesar od 
tega, moje apokaliptične napovedi pa ne jemljete resno, 
bom odslej objavljal bolj lepe stvari.

Pripravljam edinole še en bolj resen tekst (KAJ JE 
MOJ FOTR VEDEL), posvečen mojemu očetu. Bolj 
ko pregledujem njegove dokumente, fotografije in 
neobjavljene romane, bolj sem prepričan, da je bil moj 
fotr eden največjih nepriznanih genijev na svetu - ki 
se je iz takratnega vrha atomske fizike, nepričakovano 
in nepojasnljivo umaknil v leseno hiško brez vode in 
elektrike. Kot bi nas mulce hotel na kaj pripraviti.

No, bodite brez skrbi, jaz sem od njega nasledil samo 
nepriznanost.

Kmalu tudi v Golobistanu
26.4.2022
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Pred tednom dni sem najavil objavo, posvečeno svojemu 
očetu. Že vse te dni pregledujem dokumente in meljem 
stavke, saj bo to ena mojih najbolj - ali celo THE najbolj - 
zahtevnih objav. 

Ne bo za vse, saj si boste za branje morali vzeti dopust, 
a tistim, za katere bo, bo povedala veliko. Če bodo seveda 
hoteli in zmogli brati med vrsticami. Kot bi morali tudi 
doslej.

Naslov je (to že imam): 
VEČNOST JE PONAVLJANJE oz KAJ JE MOJ FOTR 
VEDEL, A NIKOLI NI POVEDAL.

Tema objave pa je, kako je lahko nekdo z vrha atomske 
fizike (in predvsem zakaj) končal nekako tako kot tale 
pastir, ki ga je moj oče opisal leta 1951:

Po prvem letniku študija fizike sem se potepal po Kamniških 
planinah. V Robanovem kotu sem naletel na starega pastirja, 
ki je tam sameval s kravami. Beseda je dala besedo. Kmalu 
sem mu v začetniškem navdušenju pripovedoval o čudovitih 
prednostih atomske energije, o avtomatizaciji, kako bo 
življenje olajšano itd.

Možakar me je z zanimanjem, a nekam hudomušno poslušal. 
Ko sem končno zajel sapo, me je potrepljal po rami in rekel 
nekako takole: 

“Morda bo vse res, gospod, kar pripovedujete. Toda 
zapomnite si, vse to bo treba plačati. Kolikor večja udobnost, 
toliko več je treba plačati. Narava je v ravnovesju. Če ji na eni 
strani nekaj vzamete, da si olajšate življenje, vam to na drugi 
strani škodi. Vsaka sprememba rodi protispremembo ...”.

Tudi on se je razgovoril. Pomisli, ta možakar je poznal zakon 
o ohranitvi energije, zakon o ohranitvi gibalne količine, 
zakon o medsebojnem učinkovanju, a je verjetno komaj znal 
šteti!

To je fizika! Njegovo “predavanje” me je spremljalo vsa 
kasnejša leta.

Eto, toliko za pokušino.

PS: na fotografiji fiziki John Paul, Harry Petric (USA), Tatsuo 
Kurosu (JP) ter Rudolf Kladnik (YU) v Argonne, Illinois, USA 
leta 1961.

Še malo
5.5.2022
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Ta objava je posvečena mojemu očetu. Ne pa samo 
njemu, temveč tudi minulim časom, kjer sta imela znanje 
in sposobnost še veljavo, kjer so bili odnosi bolj pristni, 
družine bolj povezane, družba bolj zdrava – in kjer je stisk 
roke še nekaj veljal.

Ni me sram priznati, da se mi ob prebiranju njegovih 
zapisov ali na roke napisanih pisem med prijatelji in 
profesorji - ob nostalgiji do časov, ki sem jih ravno še 
povohal, in ob pomisli na čas, v kakršnem živimo sedaj 
- utrne tudi kaka solza. Včasih tudi dve. Potem pa malo 
pošmrkam, stisnem pesti in grem odločno naprej – v boj 
za vrednote, kakršne so nekoč bile.

Bolj ko brskam po njegovi zapuščini in obledelih 
družinskih spominih, bolj sem prepričan, da je bil moj fotr 
genij. Modrec, genialec, intelektualec, nekaj od tega. Mož 
... ki je vedel. Takih ne delajo več oz četudi kje so, so najbrž 
prav tako odmaknjeni ali celo skriti. Premalo vem, da bi to 
lahko trdil (pa še domišljija me včasih zanaša), mislim pa si, 
da preveč vedeti nikoli ni bilo prav fajn.

Ker se je iz visoke fakultetne združbe povsem umaknil in 
bil zaradi tega do neke mere tudi izločen, to priznanje za 
njegov čas na zemlji nikoli ni bilo zapisano. Zato to zdaj 
pišem jaz. Žal ga ni več, da bi mi oporekal - kar bi sicer 
storil.

Ko sem se pred par leti potikal po ruralnih predelih 
Kitajske, sem naletel na znan tempelj, v katerega se je 
tisočletja stekalo starodavno znanje. Ki se je prenašalo 
na skrbno izbrane naslednike iz roda v rod. Potem pa 
je zapihal nov veter in tempelj je prevzelo politično 
nastavljeno vodstvo. Menihi so se mu morali pokoriti - 
ali oditi. Večina se je umaknila v manjše templje budi za 
hrbtom ali v jame, za ljudske množice pa je od templja in 
nakopičenega znanja ostala samo fasada.

Disneyland, prizorišče za selfije ... žalostna podoba 
današnjega časa.

Tudi pri nas na zahodu je podobno. Poplava raznoraznih 
magistrov in doktorjev znanosti, a od vedenja navzven 
prednjači predvsem sposobnost, kako manipulirati z 
ljudskimi množicami. Vsi smo dobili pametne telefone, 
svet pa najbolj ubogljive, upognjene in nerazmišljujoče 
generacije vseh časov.

O tem sem večkrat razmišljal na letališčih. Recimo, da sem 
na zadnjih potovanjih videl v čakalnicah kakih milijon 
(eden gor ali dol) ljudi. No in od tega milijona, jih je 99,9% 
buljilo v telefone. Vsi od prvega do zadnjega, razen tistih, 
ki so tekli na zamujeno letalo. Enako na tramvajih in vlakih 
v Londonu ali Milanu. Nihče se ne pogovarja, nihče več ne 
opazuje. Enkrat sem dobro uro opazoval kitajsko (to velja 
za vse, slučajno je bila kitajska) družino. Oče, mama in 
mladoletna hčerka. Sedeli so eden zraven drugega, buljili 
vsak v svoj telefon in si niso rekli niti besede. Podoben 
prizor povsod. 

Če bi jim takrat lahko vsem naenkrat na telefon spustil 
nujno obvestilo – breaking horrible news – da je naše 
letališče razdejal meteorit, bi se najbrž vsi panično vrgli 
pod stole. Ne razmišljujoč, da nas več ni, da smo že 
izpuhteli.

Ko imaš take generacije, jim lahko podtakneš 
katerikoli sev.

Z enim od takih menihov iz petega odstavka sem se s 
pomočjo ruskega poslovneža, ki je govoril kitajsko, dolgo 
pogovarjal. Če niso dobili primernega naslednika, je 
znanje umrlo skupaj z njimi. Večinoma ga niso.
No, če bi bil moj oče rojen na Kitajskem, bi bil prav tak 
menih. Sedel bi v neki jami in zapisoval svoje vedenje na 
stari pisalni stroj vse do smrti. Kar pa je sicer počel tudi 

v Sloveniji, le da ni sedel v jami, temveč v majhni leseni 
hiški brez tekoče vode in elektrike. Za atomskega fizika 
malce nenavaden kraj, prav tako pa mi je bilo takrat - zdaj 
ne več - nenavadno, da ni hotel o elektriki ali kaki drugi 
pridobitvi civilizacije niti sllišati (več).

Temu, da to sploh pišem, pa me je vzpodbudila poslednja 
najdba. Dopis založbi, ki opisuje njegov nikoli objavljen 
roman na 800 straneh. Z naslovom Večnost je ponavljanje. 
Ko sem dopis prebral, sem se samo vsedel na rit. Pa Silvo 
in Andrej, ki sem jima ga pokazal, takisto.

Za vsak primer sem imel že pripravljene stole.

Ker pa boste brez predigre težje razumeli, zakaj smo se 
vsedli, pa poglejmo najprej malo zgodovine. Prihodnost 
bi težje.

Več o zgodovini – pa v bližnji prihodnosti.

Večnost je ponavljanje - kaj je moj fotr vedel, pa nikoli ni povedal (1.del)
7.5.2022
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Srčna hvala vsem, ki berete moje objave. Zaradi vas se 
trudim, da bi bile zanimive. Malo pa tudi zaradi sebe. Če 
jih ne bi zapisal, bi se misli v glavi zavozlale kot kobre med 
paritvijo, nastala bi nepopisna zmeda, iz ušes bi mi uhajala 
para in lahko bi me obiskovali na Polju.

Vsako pisanje bolj zahtevnega besedila je nek proces. 
O besedilih razmišljam par dni in verjetno tudi noči, saj se 
ponoči zbujam in ne da bi vedel kaj počnem, shranjujem 
ideje na msg. Kakor padejo iz glave, tako jih zapisujem.

Ko so vse misli urejene v glavi in besedilo spisano, ga nato 
zapišem v kaki uri, nekaj malega še popilim in Voilà, tukaj 
smo.

Urejajo pa se par dni. Ko med kosilom odsotno bolščim 
predse in z vilico zajemam juho, moji že vedo ... aha, piše, 
pustimo ga pri miru. Psst, kdaj to tudi uporabim, kadar 
hočem imeti preprosto mir.

Trenutno sestavljam - medtem, ko naredim z mulci še 2-3 
knjige iz naše nove serije na dan, 12h+ dela - nadaljevanje 
včerajšnjega besedila. Ker se ne spomnim vsega o teh 
dveh možakih na fotki (eden sem jaz, drugi moj oče. 
Kdo je kdo, je težko reči in zgodovina o tem še ni rekla 
pametne besede), si moram kdaj tudi kaj izmisliti.

A vse, kar je bilo kdajkoli izmišljeno, je bilo nekoč res. 
Ali pa še bo.

Preberem vse vaše komentarje in sem vam za njih zares 
hvaležen. Žal pa ne zmorem na vse tudi odgovoriti, saj 
me pisanje vseeno malo izčrpa in modrih misli zmanjka, 
neumnosti pa ne pišem rad.

But keep them coming, keep them coming ...

Srčna hvala vsem
8.5.2022
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Pred dvemi leti so vsi dokazi za poslednjo največjo prevaro 
elite bingljali pred očmi, a velika večina Slovencev ni 
videla dlje kot do sosedovega nosu.

Ker smo se vsi vidoči spoznali - če ne na trgu, pa prek 
socialnih omrežij - nam je to dalo zmotno predstavo, 
da nas je razmeroma veliko. Procentualno pa se lahko 
preštejemo na prste, ki se z vsako novo distrakcijo redčijo.

V globalnem merilu je Greta sicer nehala kokodakat, 
klofuto na oskarjih pa je zamenjala sodna ribarija med 
Džonijem in Amber. Za Slovenijo je scenarij bolj preprost. 
Plavušo z aerosoli je zamenjala plavuša sodnica, sila važna 
stvar kak je golob z manj perja ter poslednji kretenizem - 
ministrstvo za solidarno prihodnost.

Sam spremljam vse skupaj bolj od daleč. Presenetljivo 
fasciniran nad do pikice izdelanim planom elite, ter 
še vedno čudeč se nad pasivnostjo in neumnostjo 
množic.

V zadnjem tednu (kakor tudi mesece pred njim) so se po 
svetu pojavljale udornice, rušili mostovi, pokale ceste, 
železniški tiri, tovarne in plinske napeljave, letalske 
nesreče so vsakodnevne, požari in poplave samoumevni.

A to je docela nepomembno napram temu, kdo bodo naši 
partijski funkcionarji na ministrstvih in kako neverjetno 
seksi so noge znanih slovenskih vplivnic.

Kaj je moj fotr vedel in kaj njegov sin (dokler ni prepričan) 
sluti, na tem mestu ne boste izvedeli. Vse informacije so 
z malo truda na voljo in najbolje je, da si ustvarite lastno 
sliko. Ker se le-te zaradi distrakcije distrakcije distrakcij 
skoraj dnevno spreminjajo, boste za porušitev zadnje 
slike tako odgovorni le sami. 

A takrat morate zakopati še globje.

Bomo ostali brez vseh “dosežkov” civilizacije in elektrike? 
Zelo verjetno, a ne še tako kmalu. Posebno normalen sicer 
nisem, tako nor pa tudi ne, da bi končeval 57-to knjigo iz 
serije elektronskih knjig, če bi že jutri zaman pritiskal na 
stikala.

Res pa je, da v bomo v teh otroških knjigah učili mladino 
ljubezni, odnosa do narave in vseh živih bitij. 

Za day after ... za novi svet, novo zemljo ... ki jih že 
nestrpno pričakujem.

Distrakcija distrakcirane distrakcije
13.5.2022
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Vse staro in zlagano se počasi, a nezadržno ruši.
 
Zatem bo potrebno zavihati rokave. Ne pred jesenjo, 
saj nosimo zdaj kratke.

Z mislijo na to, da bo potrebno vzgojiti nove generacije, 
je na lagerju že nov koncept abeced.

Ko se bo naša deca namesto laži in nepotrebnih podatkov 
učila, kar je prav in uporabno.

Ko bodo namesto v učilnicah, več časa preživeli svobodno 
dihajoč v naravi.

Ko bodo lahko negovali vse svoje darove, ki nam jih daje 
narava.

Ko se bodo naši otroci - in mi z njimi - spet brezskrbno 
smejali.

Sonce požen, mi smo pripravljen.

Priprave na novo dobo
19.5.2022

58

Razlog mojega medijskega molka se nahaja na fotografiji.
 
Namesto z ukvarjanjem s poslednjo distrakcijo v nizu, 
opicami naših majmunov, smo končali še dve knjigi iz 
Raseve serije.

Zdaj pa samo še prevesti v osem jezikov, pa postavit v 
dveh oblikah (Epub in Mobi), pa naložit na štiri platforme, 
pa vse skupaj še v dve obliki za tisk (POD - print on 
demand) ... še par dni dela, potem pa nadaljujem z 
besedilom o očetu in prihajajočem resetu sveta.

Ker pa bo, kot že popreje zapisano, potrebno začeti vse 
znova, rade volje prispevam - kot pure blood - genetski 
material še za par otrok, saj jih bom, dete dveh prosvetnih 
delavcev, z užitkom učil ob Rasevih knjigicah:

www.whitewolfie.com

Medijski molk
25.5.2022
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Z pričujočo naslovnico revije Stern iz leta 1989 je 
povezana zanimiva zgodba.

Leta 1984, ko vas je bila večina še zapis v genetskem 
materialu, sva z mlajšim bratcem pozimi štopala v Grčijo. 
Tistih par dinarjev, ki sva jih imela s sabo, sva potrošila za 
trajekt na Kreto, do otoka sta nama ostala samo še dva 
postana sendviča. Prve tedne sva bila tako bolj lačna kot 
sita.

Dva meseca sva, skupaj s pisano druščino kakih 20 
odpiljenih primerkov iz nekih 15 držav, obirala pomaranče 
za grške maloposestnike. Zgodba, ki bi si zaslužila svojo 
objavo, če bi jo imel kdaj čas napisati. Cel dan smo delali, 
zvečer pa smo se vsi dobili v vaški oštariji, nekaj toplega 
pojedli, pili grško vino in si pripovedovali zgodbe iz svojih 
vandranj po svetu. Spali smo, kjer se je dalo. V opuščenih 
hišah, na plaži ali pod pomarančevci, kakor kdaj. Umivali 
se v glavnem nismo.

Čeravno je bilo delo zahtevno, smo živeli svobodno, kakor 
si danes kar težko predstavljamo. Mobilnih telefonov 
takrat še ni bilo, staršem smo se javili šele čez par mesecev, 
ko smo spet potrkali na domača vrata.

V tej oštariji je vsak večer sedel tudi starejši Nemec Hans 
in puhal dim iz svoje pipe. Vedno nekje ob strani, v naše 
vznesene govore se ni vtikal. Dajal je vtis modreca in do 
njega smo gojili tiho spoštovanje. Parkrat sva se vseeno 
zapletla v pogovor. Prištopal je nekje iz Nemčije, oblečen 
izključno v naravne materiale, usnje (ja, usnje), volno in 
lan. Jugoslavijo je v glavnem prehodil, saj mu skoraj nihče 
ni ustavil. Na Kreto pa se je preselil zato, ker je, kakor mi 
je dejal, bil to eden redkih preostalih kotičkov za zdravo 
življenje (pazi, leta 1984!) - z zdravo klimo in hrano.

Daleč stran od vsega možnega onesnaženja.

Samo v teh par razgovorih mi je, čeprav sva komaj kaj 
spregovorila, dal več, kot stotine ljudi, ki sem jih srečeval 
na potovanjih naslednja leta. Klepetala sva brez besed.

Ko sva nato z Lidijo, ki je prišla za nama, pot nadaljevala na 
južno stran otoka, se od njega nisem mogel niti posloviti. 
Šele čez par let mi je bratec, sicer malce nerad, le povedal, 
kaj mu je zame napovedal Hans: da bom šel kmalu na 
sever - in da bom še zelo uspel v fotografiji. 

To, koliko sem zares uspel, je sicer stvar debate, a kar me 
je begalo še kasnejša leta je to, kako za vraga je on to 
videl/vedel? Takrat sem bil namreč še popolni fotografski 
začetnik, s starim Zenitom, ki mi je velikokrat trgal filme 
nekje na sredini.

Moj trdni namen, da bi iz Krete odpotovala na delo v 
izraelske kibuce in od tam v Indijo, ni bila sprejet in tako 
sva se po treh mesecih (jaz zelo nerad) vrnila domov v 
Jugoslavijo.

Naslednjo leto sem bil vpoklican v JLA. Ker sem nekako 
še študiral medicino, pri svojih ne več rosnih 25 letih. Jaz 
pa vojska - no way! Mesec dni pred obveznim odhodom v 
armijo sem se vrnil na Kreto, da bi našel Hansa in od njega 
načrpal moč in modrost, kako se temu izogniti. Čeprav 
sem ga iskal po vseh možnih vaseh, ga nisem našel in sem 
tuintam tudi zajokal od obupa. Šele kasneje sem dognal, 
da mi je bilo tudi to namenjeno. Nisem ga več potreboval. 
Kar mi je imel dati, mi je že dal, moja nadaljnja pot pa je 
bila odvisna samo od mene samega.

Vrnil sem se dan pred odhodom v JLA, se še teden 
dni skrival pri prijateljih, da ne bi razjezil strašev, in se 
pričuhahuhal v vojašnico v Novem Sadu z enotedensko 
zamudo. Kar je bil sicer grob prekršek, za katerega bi te 
normalno koj vrgli v čuzo.

Ampak jaz pač nisem normalen fant. “Evo, tu sam. Izvini 
druže, malo kasnim”.

Že obrit na balin, v rdeči alpinistični jakni, s Castanedo v 
žepu in govoreč v treh tujih jezikih, takrat sem znal tudi 
prilično dobro grško. Le svojega domačega srbohrvaškega 
jezika nisem kao razumel niti besede. Karkoli so me 
vprašali, sem začel vzneseno nakladati o doživetjih z 
beloglavimi jastrebi na Kreti, s katerimi sem, par metrov 
od njihovega gnezda v navpični steni, do katerega sem 
moral priplezati v popolni divjini, preživel par dni. 

Ja, ja, saj bi mrbit res moral prej priti, ampak da ti vidiš, 
kako lovijo jastrebi ...

Razlagal sem jim, kako sploh ni res, da jedo samo 
mrhovino, ampak so tudi lovci, ki na plen (druge ptice) 
pikirajo iz velike višine. Pri tem sem bil zelo slikovit in 
sem oponašal pikirajočo štuko - nemško vojno letalo 
Sturzkampfflugzeug. Vsaj to so razumeli.

Kaj so si mislili o meni, me niti ni zanimalo.

Prvih 18 dni nisem jedel, na vsak način sem hotel iz 
vojske. Prenašal sem vse mogoče torture, na mizo so 
mi postavljali najljubšo hrano, mi grozili z zaporom, me 
prepričevali, a se nisem dal. Vso obuko in marše s polno 
bojno opremo sem, tako kot siti mulci okoli mene, delal 
tudi sam. Le jesti, hahaha, nisem mogel. 

Tudi najsodobnejše puške M48 nisem razstavil in očistil 
niti enkrat. To so mi rade volje naredili mlajši sotrpini, jaz 
pa sem jim takrat pripovedoval štorije s potovanj, ki so jih 
požirali z odprtimi očmi.

S poveljnikom vojašnice, dvakratnim doktorjem znanosti, 
sva imela dolge in pomenljive pogovore. Šele kasneje, ko 
sem, iz strahu za telo, ker sem že načenjal organe, začel 
spet jesti, mi je priznal, da sem bil že od začetka določen 

Koliko sonca lahko človek prenese? Koliko sonca lahko človek prenese?
4.6.2022
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sem kupil v pristanišču še cenen ponaredek Rambovega 
noža. S kompasom, cvirnom in iglo za šivanje ran. Za 
vsak primer, če bi se morala v gozdovih na severu boriti z 
raznimi beštijami. Še danes ga imam, zna mi še prav priti. 
Zombiji so huda reč.

Z gozdovi na Švedskem sicer ni bilo nič, pristala pa sva, po 
spletu na-ključij, na jagodnih poljih na Norveškem, kjer sva 
delala naslednje tri mesece. Eno najtežjih del, kar sem jih 
kdaj delal po svetu.

Naslednje leto sva šla z Lidijo ponovno na Norveško. Na 
isto farmo, saj smo z lastniki postali prijatelji in vzdržujemo 
stike še dandanes. Pred odhodom dve noči nisem spal, 
pripravljal sem foto material za Stern in predavanje, ki sem 
ga imel kasneje na Norveškem. 

Nekje na severu Nemčije me je začelo med vožnjo 
zmanjkovati. Pospešil sem staro Zastavo 128 na nekih 
110 km/h, da bi čimprej prišel do kakega počivališča, a 
ga takrat, ko ga rabiš, ni od nikoder. Zbudilo me je hudo 
premetavanje, videl nisem ničesar, saj sva kosila visoko 
travo v jarku ob avtocesti. Instiktivno sem obračal volan 
proti levi in po nekih 100 metrih sva, uppps, zvozila nazaj 
na cesto. Ker je bil jarek precej nižje, se naju ves ta čas ni 
videlo in priletela sva med mercedeze kao iz vedrog neba, 
vsa pokrita z zelenjem. Ko sva se nehala tresti, sva najprej 
očistila motor avtomobila, kjer se je nagnetla večina 
nemške trave.

“Entschuldigen Sie bitte, Deutschland”.

Avto je bil sicer še vozen, a hitreje od 70 km/h ni več 
šel, saj se je začelo podvozje tako tresti, da je bila najina 
formula neobvladljiva. Pa sva vseeno prevozila še pol 
Norveške in celo pot nazaj, časa za ogled vsega ob cestah 
pa je bilo takrat na pretek, saj hitreje nisva mogla voziti.

V Hamburgu sem iz telefonske govorilnice, nenapovedan, 
poklical art direktorja Sterna. Ej živjo, Bogdi iz neke 
Slowenien tukaj. Model je prekinil nek pomemben 
sestanek, s katerega so ga poklicali, in me povabil v 
pisarno.

Rezultat je bila prva naslovnica Sterna kakega 
Jugoslovana, če ne celo vzhodnoevropejca. Uporabili so jo 
za članek o soncu in kožnem raku, a je naslov članka danes 
še kako pomenljiv.

Wieviel Sonne verträgt der Mensch - Koliko sonca 
lahko človek prenese?

Smo namreč v prvih letih petindvajsetega solarnega cikla, 
ki je že zdaj mnogo močnejši od prvotnih predvidevanj. 

Jup, čakajo nas še burni časi.

za problem. Slovenac, iz intelektualne porodice, ta bo 
problem. No, vsaj razočaral jih nisem.

Drugi teden mojega posta sem imel, v nekem posebnem 
kristalnem stanju, vizijo, ki me od takrat spremlja in na 
katero se odsihmal pripravljam. Ležal sem na oblaku in 
gledal navzdol na zemljo (v moji viziji takrat je bila kugla, 
zdaj pa nisem več tako prepričan), kjer se je človeštvo 
utapljalo v vojnah, boleznih in naravnih katastrofah. Reset, 
ki prihaja.

Zatem sem spet začel jesti, da ne bi videl še kaj 
podobnega.

Po končani JLA, ki je takrat iz mulcev naredila može, 
nisem dolgo zdržal doma. Že čez par dni sva s prijateljem 
Zdravkom iz vojske odštopala na sever, namenjena na 
delo v švedske gozdove. Ubogi moji starši, jaz bi svoja 
mulca danes namlatil, če bi take uganjala, haha.

Da sva prištopala na sever Nemčije, sva potrebovala par 
dni, potem pa se nama je ustavilo. Ure dolgo sva stala ob 
cesti, dokler nama ni ustavil poljski zdravnik, ki je delal v 
Hamburgu. Čeprav ni nikoli pobiral štoparjev, je ustavil 
nama - zaradi mojega modrega alpinističnega ruzaka 
Karrimor Alpinist. Tudi sam je bil namreč plezalec in takrat 
smo se tako ločevali od drugih šodrovcev, saj so bil taki 
ruzaki bolj redki.

Prenočila sva pri njemu v Hamburgu, zvečer pa se je 
oglasilo še njegovo dekle iz visoke nemške družbe, 
prijateljica art direktorja Sterna - znane nemške revije, ki 
je takrat izhajala v nakladi 1,8 milijona, največ od vseh 
podobnih revij v Evropi.

Ko sem jima pokazal par fotografij iz vojske, sta dejala, 
da bi moral z njimi na Stern, a se mi je takrat zdelo še 
prezgodaj. Nadaljevala sva pot v Skandinavijo in takrat

Koliko sonca lahko človek prenese? Koliko sonca lahko človek prenese?



Po dvoletnem boju je končno nastopil čas, ko lahko 
počnemo, kar se nam zljubi.

Lahko gremo spet na morje, nabiramo bezeg in gobe, 
se namakamo v hladnih izvirih, delamo selfije, ali pa se 
kregamo o Ukrajini in kisu.

Lahko smo tiho in v samoti trpimo vse smrti in stranske 
učinke cepiv in mirno gledamo, kako se genocidniki 
svobodni in nekaznovani sprehajajo naokoli. Težje bo 
sprejeti, ko bomo enkrat dojeli, zakaj so nekateri (ne vsi) 
počeli to, kar so.

Po novem lahko tudi čakamo ob cesti in mahamo z 
zastavicami novopečenim ministrom, ki se bodo v 
policijskem spremstvu prevzetno vozili na Brdo.

Lahko tudi mirno pozabimo, da je uničenih par generacij 
naših otrok.

Lahko ne beremo med vrsticami ali pa sploh ne 
verjamemo tako očitnim znakom, kaj se dogaja na 
planetu, ki nam bingljajo vsem pred očmi. Prav tako, 
kot so nam bingljali pred očmi tako očitni znaki za korona 
prevaro vse od marca 2020, a so jih preredki spregledali.

Lahko si zatiskamo oči pred naravnimi ujmami, ki se 
dogajajo povsod okoli nas. Lahko se tolažimo, da se nas 
poplave zadnjih par dni v Venezueli, Turčiji, Gvatemali, 
Mehiki, Švici, Avstriji, Bolgariji, Nemčiji, Franciji ... ali 
sinočnja potresa (6,5) v Peruju in Braziliji ne tičejo.

Lahko se nam zdi simpatično, da prebivalci v Ankari in 
drugih mestih po svetu plavajo po ulicah skupaj s svojimi 
avtomobili. Saj je vendar poletje.

Lahko za vse to mirno še naprej dolžimo samo in izključno 
kabalo.

Lahko tudi hote spregledamo, da vsak dan padeta na tla 
vsaj dve manjši (vmes še kako večje) letali in iztiri vsaj en 
vlak.

Lahko si mislimo, da so vsi ti live posnetki in pričevanja 
fake, kakor prav vse ostalo.

Lahko verjamemo - ali pa tudi ne - na prvo uho najbolj 
neverjetnim zgodbam, kot so pole shift, prihod Nibiruja, 
ravna zemlja, Beli klobuki, Gesara, razni portali, biblične 
napovedi, 5D in 5G, vnebovzetje, galaktiki ...

Lahko se vsi skupaj vsedemo na tla, primemo za roke in 
generiramo same lepe misli.

A vse to ne spremeni dejstva, da se lahko uresniči prav 
vsaka - ali celo več teh možnosti. Niti za eno samo ne 
moremo z gotovostjo trditi, da se bo, oz. da se ne more 
zgoditi. No, vsaj jaz ne morem.

Jup, za tole naše poslanstvo na Zemlji si ne bi mogli izbrati 
bolj burnega, težkega, a obenem vzemirljivega časa.

A karkoli že počnemo, v karkoli verjamemo, karkoli že 
se bo zgodilo, ne smemo izgubiti vere.

Vere v dobro.

Vera v dobro
8.6.2022
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Ker je bila moja prejšnja objava malo bolj zahtevna, sem 
zategadelj spisal pesmico, ki je še posebej primerna za 
šolanje na domu, stihari pa o raziskovanju neznanih 
pokrajin. 

Z njeno pomočjo lahko razložite mulcem geografske 
pojme kot so griči, doline, vrhovi, razpoke, soteske, izviri, 
stebri ... z malo domišljije pa je primerna tudi za spolno 
vzgojo.

Ob vsem sranju zadnjih dveh let smo kar pozabili, da so 
v življenju še lepe stvari, ki pa smo jih nehote zanemarili.

Ne pozabite nanje, prijatelji, ne pozabite. 

Slejkoprej bomo spet začeli migat.

RAZISKOVANJE

Nova dežela, pokrajine gladke,
duša nemirna, noči so kratke.

Grič za gričom se nežno pomika,
a dolina zaklade še vedno izmika.

Če se vztrajno premikaš, se tema razpira,
pot se nabira, lepota vibrira.

Jezik ne opiše dovolj vseh preprek,
po soteskah teče vse več sladkih rek.

Vlažna razpoka, topel izvir,
vrtinec posrka večni nemir.

Poti nazaj ni več, cilj je preblizu,
vztrajnost se izplača, nagrada te čaka.

Z vrha razleže se glasen vzklik,
zlat mozaik, metulja dotik.

Konec se sluti, steber moči,
izbruh vulkana, sladkoba noči.

Šolanje na domu
9.6.2022
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Dogaja se to, česar sem se bal. Spomini na vso sranje, ki 
smo ga bili deležni, vedno bolj bledijo in genocidniki se - 
zaenkrat - še svobodno sprehajajo naokoli.

A če že ne od nas, jih bo doletela božja kazen. Karma 
nikogar ne pusti na cedilu. Če ne na tem, pa na onem 
svetu.

Hranim tudi prav vse objave, ki sem jih pisal tako, kakor 
smo se vsi mi v posameznem delu časa počutili. In ne, 
nekateri ne bomo pozabili.

V izogib pozabi pa je tudi spodnja objava, spisana in 
spravljena v predal novembra 2020 (based on a true story):

ZGODBE IZ KARANTENE

Pa je, kot strela z jasnega, falot kovid udaril tudi v naši 
družini. Pred tednom dni mati mojih dveh sinov, ki je bila v 
stiku z nekom, ki je slišal nekoga, da je bil v stiku z nekom 
blizu nekoga, ki je bil mogoče v stiku z nekom, ki je šel 
mogoče mimo nekoga možno asimptomatsko okuženega  
... svečano oznani:

“Od danes naprej sem po službeni dolžnosti - zaradi 
dramaturgije je tu naredila daljši premor - za 10 dni v 
karanteni”.

Grobna tišina, naš srčni utrip je povsem zamrl, še 
pomivalni stroj se je nehal vrteti. Nato mlajši sin jecljaje 
izdavi: “Mar to pomeni ... da boš ... zdaj ... 24 ur ... na dan ... 
doma??”

“Ja, a ne bo luštno, bomo lahko ves čas skupaj”. 

Še predno je do konca izrekla skupaj, smo se vsi štirje 
fantje razbežali. Pan kar po fasadi na podstrešje, Žan se je 
zaklenil v sobo in pogoltnil ključ, Ras skril pod stopnice 
terase, jaz pa v svoj kujalnik v kleti.

Prvi dan smo tako prebili v popolni izolaciji. Ta je bil še 
najboljši.

Naslednji dan je odkrila, da imamo že nekaj mesecev 
kupljen aparat za peko kruha. Samooskrba pa to. Prvi 
hlebec je bil sicer neslan in bolj zbit, a ji to ni vzelo veselja. 
Žal. Opoldne smo jedli že drugi hlebček, zvečer tretjega. 
Vedno težje smo prežvekovali.

Koliko časa človek zdrži samo ob kruhu?

Torek je bil dan za jabolčne pite. Lepo prosim, da mi nekaj 
časa ne omenjate jabolčnih pit.

V sredo smo počakali, da je odnesla smeti in v usklajeni 
akciji hitro poskrili vse recepte in kuharske knjige. Jebat 
ga, šlo je za preživetje.

V četrtek jo zapopade higienska blaznost. Napove vojno 
naši znosni umazaniji, s katero se je naš imunski sistem že 
davno spoprijateljil. Skupaj z vsakodnevnimi šopi Rasevih 
dlak, brez katerih si več ne predstavljamo dobrega kosila. 
Vse smrdi po čistilih in razkužilih, zdaj že po hiši hodimo 
z maskami. Okna, skozi katera smo prej bolj slutili zunanji 
svet, se zdaj bleščijo tako, da slepijo. Prej smo še lahko 
nadzorovali sosede, če dosledno uporabljajo maske, ko 
nesejo smeti ali perejo avte, zdaj je postalo to nemogoče.

Možnost, da si bomo prav mi prislužili hladilnik, darilo 
naše vlade za špeckahle, se vedno bolj odmika.

Ko je Ras slišal, da bo razkužila tudi njega - in to vsako 
dlako posebaj, saj je menda potencialni vir okužb, se je 
ponovno skril pod stopnice. Zavrača tudi svoje kokice. 
Pravi, da smrdijo po razkužilih.

Vedno bolj mršav je.

Petek je dan za nov red v kuhinji. Nič ni več tako, kot je 
bilo. Skušamo ji razložiti, da smo samo neumni moški, 

ki smo rabili deset let, da smo si zapomnili osnovni red, a 
neuspešno. Tudi Rasev pregovor, da starega psa ne moreš 
naučiš novih trikov, ne pomaga.

Že dva dni pijemo kavo iz krožnikov za juho, jajca pečemo 
v ožemalniku limon. Ne moremo razumeti, zakaj tako 
smrdi po zažgani plastiki. Kjer so bile prej žlice, so zdaj 
zobotrebci. Predno smo to po dveh dneh ugotovili, smo si 
dodobra prešpikali lica. Kar sicer boli, dobra stran pa je to, 
da zdaj cedimo makarone kar skozi usta.

Zdaj razumem, zakaj dostava hrane v Sloveniji tako cveti.

Družinsko nasilje dobiva povsem druge dimenzije. Svoje 
modrice in nalomljena rebra pred prijatelji že nekaj časa 
opravičujem s sparingom, ki ga imava vsak dan s Silvom, 
dolgo pa nasilja ne bom mogel več prikrivati. Roke imam 
že vse zatekle, valjar za rezance je učinkovito orožje. Vedno 
težje pišem, zato tudi tole kucam s prsti na nogah. Ker ne 
maram napak, popravljanje vzame velik sača.

Tenzije so vsak dan večje. Nisem prepričan, da bom 
povsem živ dočakal konec karantene.

Če je to moja zadnja objava, dragi prijatelji, ostanite 
močni. To avstrijsko predsedniško leto se bo počasi le 
končalo. 

Bogdi ma vas rad.

Še pomnite, tovariši?
10.6.2022

68 69



Medtem ko se še preostanek doslej neskreganih Slovencev 
kolje o tem, kateri kis je boljši na solati, ali smo že živi ali še 
mrtvi in kdo je bolj ponosen na parade, imajo praktično vsi 
narodi po svetu povsem druge skrbi. Sicer nepomembne 
napram našim, a jih je suma sumarum zato več.

Če nas ne bi poznal, bi si še mislil, da so naše razprtije 
namensko vzpodbujene. Pač še ena distrakcija pred 
resničnim dogajanjem. 

Če vam bo zmanjkalo municije, vam svetujem še dve sila 
važni zadevi, o katerih začuda še ni bilo krega: kdaj in 
če sploh bodo rdeče mravlje oglodale New York in upad 
reproduktivne sposobnosti vrtnih polžev. Če se bo tudi o 
tem vnela žolčna debata, ne boste niti opazili, kdaj vam bo 
voda zalivala ritnice - in  hiša pokopala solato (in polže) na 
vrtu. Zatorej le pogumno.

Sicer pa je, če izpostavim samo dve dogajanji, voda včeraj 
zalivala Peking in Yellowstone NP. V Pekingu sem bil že 
petkrat, pa tudi prav po tej cesti ob reki Yellowstone, ki je 
zdaj ni več, sem se že peljal. K sreči še pravočasno. 

A kar brez skrbi, kot doslej. Mi smo vendar izvoljeno 
ljudstvo. Najpametnejši, najboljši, najplemenitejši in 
naj oh in sploh narod na svetu - in širše. Nam bo ziher 
prizanešeno. Sicer edinim, a tudi to je bolje kot nič.

PS: en vas mora napizdit, če se že sami ne:)

Voda in Sonce
14.6.2022
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Že ure in dneve in tedne
stojim na črpalki

in čakam kot toliko drugih
na dizel poceni.

Golob serje po avtih
bo treba vse spucat

in že spet se zavem,
da nas nategujejo že trideset let.

Trideset let
20.6.2022
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V Indiji, Bangladešu, na Kitajskem ... se zadnje dni najbrže 
ne ukvarjajo s sprejetjem kakega ZNB.

Imajo preveč dela s stotinami mrtvih, milijoni razseljenih 
ter gasilnimi avtomobili, avtobusi in mostovi, ki čofotajo 
med hišami v mestih.

Seveda je možno, da so te ekstremne naravne ujme 
pogruntavščina še živečih zlobcev, ki se igrajo z 
geoinženiringom, a je to, če se malo poglobiš v delovanje 
sonca in povsem sfuzlane višinske zračne tokove (jet 
streams - ti namreč krojijo vreme na zemlji in ne naši 
izpuhi in prdci), manj verjetno.

Čeravno je to dejansko čas, ko je možno PRAV VSE - tudi 
to, da vam na solati na vrtu pristanejo galaktiki. Če že ne 
zaradi drugega, se oglasijo vsaj na kofe, pot je dolga.

Morebiti bi bilo dobro, da se, seveda ne da bi prekinili s 
tako potrebnim aktivizmom, začnemo spraševati tudi o 
tem. Zakaj nas že tretje leto futrajo z netopirji in opicami, 
Ukrajino, ZNBji in vsemi ostalimi (očitno uspešnimi) 
distrakcijami, o takih globalnih naravnih nesrečah pa ni v 
povsem kontroliranih medijih ne duha ne sluha.

To gre že tako daleč, da za take dogodke ne vedo niti vsi v 
prizadetih državah. Večje kot so države, lažje jih je prikriti. 
Pri tolikšni količini nerazmišljujočih to navsezadnje niti ni 
tako težko.

Pred par dnevi sem zasledil posnetke vodnih tromb (baby 
tornado) na ulicah nekega mesta v Maleziji. Hitro sem 
poklical prijatelja Edwarda, ki ga osebno poznam. Pred 
štirimi leti sva se srečala na letališču na Kitajskem in par 
ur letela skupaj, stike sva ohranila. Potrdil mi je, da se je to 
res zgodilo, a da so tudi Malezijanci to izvedeli samo prek 
socialnih omrežij in osebnih stikov, uradno to ni bilo nikjer 
objavljeno. Halo?

Prej ko bomo o tem začeli spraševati (btw, Janez knows), 
brati, analizirati ... manj bomo presenečeni. A presenečeni 
bomo v vsakem primeru. Če pa bo to presenečenje dobro 
ali slabo, bo pokazal čas.

Še vedno verjamem, da bo dobro, a mi vedno prisotno 
zrnce dvoma kljub temu ne pusti, da se ne bi mentalno 
pripravljal tudi na slabo.

Better safe than sorry.

Ko ZNBji izgubijo svoj čar
21.6.2022
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To sta prizora iz Afganistana, katerega provinco blizu meje 
s Pakistanom je včeraj razdejal potres.

Poročajo o 1000 mrtvih in 1500 ranjenih/pogrešanih. 
Nič takega, to je vendar Afganistan s kozami in kamni, 
daleč stran od nas.

Kar pa nas bi moralo zdramiti je to, da je imel ta potres 
po uradnih podatkih moč 5,9 (znižano iz 6,1). Japajade.

Zdaj pa vuuuš ... na domačo grudo. Strašenje s sprejetjem 
ZNB, novo podrazličico različice nategavščine ...

Seveda se moramo tudi proti temu boriti in komaj čakam, 
da se spet srečamo na trgu in razhajkamo to bando.

A glede na to, da vsi uradni mediji povsod po svetu 
lažejo prav o vsem - je dobro tudi to, čemur posvečamo 
toliko pozornosti, energije in srda, vzeti z zrncem soli, 
zdrave pameti in utemeljene skepse.

Za vsak NNNP primer.

Zrnce soli
23.6.2022
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Dokler se da - 
in še kasneje, 
bomo hodili bosi po vodi, 
dihali svobodno, 
širili ljubezen veselje.

Prijatelji stari, 
zrasli na trgu, 
z ramo ob rami ... 
ej golobčki - 
svobode ne damo!

Se vidimo na trgu.

Ne damo se
26.6.2022

74



Na trgu se je danes zbrala pregledna množica ljudi. Vsaj 
štirideset več, kot na snemanju neke brezvezne reklame 
v bližnjem parku.

Posranci v hlevu demonkracije se lahko samo režijo in, 
na poti v bife, poslušno pritiskajo na svoje knofke, 
s katerimi se odloča o preživetju naših otrok.

V veliko veselje mi je bilo spet objeti stare, tokrat 
razveseljujoče združene, borce. Srčne ljudi, ki sicer nehote 
prav tako igramo njihovo igro, a je ne sprejemamo - za 
razliko od vseh ostalih, ki jo igrajo in sprejemajo obenem.

Vse po dobro zastavljenem planu.

Na začetku smo bili tudi priča menjavanju ene od dveh 
slovenskih zastav z - kakopadrugače - ukrajinsko. Še ena 
v nizu provokacij in distrakcij pred resničnim dogajanjem 
v svetu. Pravi razlogi za vse dogajanje zadnjih let bodo 
vidni še prehitro. Spet ne vsem, večinoma samo tistim, 
ki zmorejo videti onkraj dimne zavese. Za ostale bo 
prepozno.

A trening zadnjih let je bil uspešen, zdaj se jim že truditi 
ni treba več. Ni potrebno. Pohlevneži bodo ubogali vse, 
tudi najbolj za lase privlečene odloke in nezakonite 
zakone. Si mirno nataknili jeseni maske in se drenjali 
v vrstah za cepljenje pred kako podvrsto podvrste 
pozabljenega seva ali kako drugo izmišljeno pošastjo 
izpod omare. Karkoli, samo da lahko ubogajo - namesto 
razmišljajo s svojo glavo.

A postopno in vse hitreje se vse, kar poznamo, ruši. 
Poti nazaj v staro normalo - hvala vsem bogovom - 
že dolgo ni več. Rim mora pasti, preživeli bomo 
zgradili novo, svetlejšo zgodbo.

Na poti domov sem se ustavil še v Hofru na Brdu. 
In bil zgrožen nad brezbrižnostjo, ki sem ji bil priča. 

Nihče, ampak prav nihče, ni imel žnabljev zakritih s 
pajčolanom, o kaki varnostni razdalji ni bilo govora, umiva 
z razkužili se nihče več. Hitro sem pograbil dve pici in 
pobegnil v svojo čumnato v kleti.

Tu, stran od ljudi, se počutim še najbolj varnega.

ZNB - za narodov blagor
29.6.2022
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Že več kot 45 let se intenzivno ukvarjam s fotografijo. 
Znam opazovati, poznam atmosferske pojave, odbleske, 
lom svetlobe ... poznam svetlobo.

Poznam, oz poznal sem tudi vreme. Ker sem večinoma 
fotkal v naravi, sem ves čas spremljal vremenske napovedi. 
Ko se je mimo zapeljala nevihta, ki mi je očistila ozračje, 
sem planil v avto in se zapeljal na vnaprej določeno 
lokacijo. Včasih sem ure dolgo čakal na mestu, da so se 
sonce in oblaki postavili v željeno pozicijo.

Kar pomeni ali potebi, da že od malega buljim v nebo. In 
ker že od malega buljim v nebo, mi nihče ne more kar tako 
prodati odseve fotografskih leč za recimo drugo sonce, 
Nibiru ali galaktične ladje.

To pa velja tudi v nasprotni smeri. Težko mi boste prodali 
galaktične ladje, Nibiru in drugo sonce za odseve leč ali 
karkoli tuzemskega.

Pri vsej zdravi pameti, kar mi jo je še ostalo, zato mirno 
zapišem - to, kar se zadnji dve leti dogaja na nebu in 
zemlji, ni normalno. Ni normalno, a je, žal, še kako naravno 
in se - zaenkrat vse tako kaže - zgodi vsakih 3600 i nekih 
kusur godina.

Zemlja se očisti. Vsaj tu se boste verjetno strinjali z mano, 
zemlja potrebuje komplet čiščenje. All inclusive, extreme 
makeover.

In potem kdaj berem, kako sem si to sam izbral. Da je to 
moja dušna pogodba in sem sam hotel na zemljo prav 
v tem času. Hmm, tudi to je mogoče, čeravno se tega 
podpisa pogodbe ne spomnim. Pa mi spomin in zdrava 
pamet še kar delujeta. Včasih sicer pozabim odgovoriti 
Fursu na njihove grožnje in mi potem utrujajo toliko časa, 
dokler jih ne steram v tri krasne, sicer pa mi klikerji še vsi 
delajo. Če sem že res hotel sam iz raja na zemljo in v ta čas,

za tole kovid sranje in vse, kar nam bo še razodeto, sigurno 
nisem prostovoljno podpisal.

Aja, pa rešila nas bosta izključno čakanje, pozitiva, 
meditiranje in ljubezen. Saj jaz imam ljubezen ful rad, a 
v tem konkretnem primeru, imam rajši dobre gojzarje in 
ruzak. Ko pa bomo na varnem v hosti, no, potem bo čas 
tudi za ljubezen. Ker jo imam rad in brez nje ne zdržim 
dolgo.

No ta dva odstavka sta mal za hec, ker je sicer tole pisanje 
mišljeno prekleto resno.

Tudi meni bi bilo lažje verjeti, da vreme in vse 
nepredstavljive naravne katastrofe zadnjih let povzročajo 
zlobci s svojimi par antenami, a se bojim, da temu ni tako. 
Prej mi je blizu teorija (ki pa jo bom lahko spremenil tisti 
hip, ko naletim na druge verodostojne podatke), ki tudi 
sicer ustreza njihovemu delovanju. Vreme nam nekaj 
malega res krojijo s Harpom ali Cernom ali pitaj boga 
še s čim, a ravno toliko, da kupimo (prek “kontrolirane 
opozicije” = nas prebujenih) to zgodbo.

Samo v zadnjih par dnevih so se podirale gore, voda je 
preplavljala Oman, Jemen, Mehiko, Malezijo, Avstralijo, 
Pakistan, Turčijo ... nekje divjajo tornadi, spet drugje 
uničuje toča, orkanski vetrovi ruvajo drevesa, drugje se 
spopadajo s tisočletno sušo, reki Pad v Italiji in Kolorado 
v ZDA pa se bosta glihkar povsem presušili. Pa sem 
bil z naštevanjem še milosten in nisem niti omenil 
stotin potresov, plazov, vžiga metana ob tektonskih 
prelomnicah, vsakodnevnih padajočih letal, iztirjenih 
vlakov in avtov, ki se pogrezajo v nenadne luknje na 
cestah.

In vse to naj bi povzročili zlobci s Harpom blizu Karlovca, 
na Aljaski in verjetno še kje? Hmm, hvala, ne kupim.

Dajte se no že zbudit. Ja, tudi vi (mi), ki smo zadnji dve leti 
še kako budni in smo že v štartu spregledali korona nateg. 
Predvsem mi, za ostale je žal prepozno. Ti v glavnem razen 
daljinca in telefona ne vidijo nič in ne bodo videli niti 
recimo Nibiruja, ki bo (če bo) zavzel (če bo) polovico (če 
bo polovica) njihovega vidnega polja. A za njih imajo že 
pripravljen (če imajo) tako imenovani projekt blue beam, 
pristanek (če bo) milijona galaktičnih ladij, napad opic ali 
kako drugo podobno distrakcijo.

Glejte malo v nebo. Spremljajte sonce, luno in si v kaki 
Pavlihovi Pratiki poglejte, kje naj bi sicer bili. Če še 
topotamo v istih realnostih in svetovih, boste lahko še 
presenečeni.

Naj podam dva primera. Sedemindvajstegea februarja 
lani (sem dodal printskrin) sva z Rasom ob Savi fotkala za 
objavo, kako čakava galaktike. Lahko vprašate Rasa, res jih 
čakava. No in sva na samosprožilec naredila najin selfie. 
Slikan proti luni, ki je lebdela nekje nad picerijo Arkada 
v Škofljici pri Ljubljani - se pravi nizvodno Save. Kako uro 
sva jih zaman čakala, potem pa sva se obrnila nazaj proti 
domu, proti Tacnu. Po par korakih in šapah sva začudeno 
gledala luno, ki je zahajala nad picerijo Inglič v Škofji loki. 
V diametralno nasprotni smeri. Kako je lahko v eni uri 
preskočila na drugo stran? Je bila pica v Škofljici slaba? 
Nimam fotke in mi zato lahko ne verjamete, a jaz dobro 
vem, kaj sem videl.

Ko berem komentarje pod kako objavo na kanalih, ki jih 
spremljam, vidim, da nisem edini, ki je malce nor. Podobne 
stvari opažajo ljudje iz vsega sveta - v stilu: “ že trideset let 
živim v tej hiši (nekje v USA), pa še nikoli, NIKOLI, nisem 
videl lune, ki bi zahajala za mojo hišo”. Tudi jaz še nikoli 
v 27 letih, odkar živim v Tacnu, nisem videl, da bi sonce 
zašlo za Grmado (ta dobra soseda Šmarne gore), kar se je 
zgodilo par dni nazaj. Pa včeraj sem naletel na objavo

Nebesni žur Nebesni žur
5.7.2022
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in me potem gleda s sestradanimi očmi, ki niso jedle že 
vse od predlani. Tako sva družno oplenila hladilnik. Rana 
ura, zlata ura.

No in potem sva šla spat.

nekoga od nas (pozabil ime), ki je s telefonom posnel 
zahod sonca (na recimo desni strani), potem pa je s 
kamero potegnil nazaj po obzorju (na levo) in se začuden 
spraševal: OK, tu je sonce zašlo ... ampak od kje pa zdaj ta 
svetloba zahajajočega sonca na povsem drugi strani??

Takih in podobnih kuriozitet je vrh glave.

Bo(g)di dovolj. Če sem vas vznemiril sredi počitnic, se 
globoko opravičujem, a to je bil tudi moj namen. Ker ste 
ljudine in vas imam zato rad.

Prilagam še par nočnih fotk, narejenih med 01-03.30h 
zjutraj. In ker je šele 21.21 in itak ne spimo, jih bom še 
opisal, pa četudi ne boste več brali.

Vsako noč okoli polnoči prečekiram zvezde, luno 
in galaktične ladje in ta noč ni bila nobena izjema. 
Napovedane so bile tudi padavine in me je zanimalo, v 
koliko bodo zadeli. Na sicer na videz jasnem nebu so se 
vrtinčili oblaki, bliskalo se je iz dveh strani, a začuda se 
grmenja skoraj ni slišalo. Nekaj časa sem samo užival v 
prizorih, potem pa sem skočil po stojalo in fotoaparat 
in naslednjo uro samo v gatah tacal po solati znamke 
ljubljanska ledenka na vrtu. Kolateralna škoda, v vojni smo.

Ker pa so me na fotkah motile okolišne bajte in kabli, sem 
navlekel nase spodnji del trenirke in se zapeljal na polja ob 
Savi. Od tam je še par fotk. Vse najbolj nore prizore (recimo 
ko so bliski osvetlili celotne Kamniške na temnem obzorju) 
pa sem zamudil. Itak. Ali sem prav takrat ostril, premikal 
stojalo ali pa je moj stari fotoaparat neskončno dolgo 
žvečil podatke. Sem jih pa videl in to je za moj fotografski 
spomin dovolj.

Ob tem sem postal lačen in do hladilnika sem se priplazil 
po prstkih, da ne bi zbudil vedno lačnega Rasa. A baraba 
tudi v nezavesti in ležeč v kleti zasliši odpiranje hladilnika 

Nebesni žur
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Na Šmarko sicer ne nosim telefona, a tokrat sem ga. 

Še manj rad z njim fotkam, a tokrat sem.

Ta žarek upanja, nakazatelj nove dobe, bi bilo škoda 
zamuditi.

En how za vse prijatelje tudi od Rasa.

Šmarnojutranja
8.7.2022
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Danes ponoči, nekje med 22-10h, naj bi s sonca prihrumel 
pravcati tsunami energije. Če so o tej možnosti poročali 
celo uradni mediji, ki so večino tovrstnih zadevščin doslej 
vestno prikrivali ali izkrivljali, učinek na zemljo ne bo 
nezanemarljiv.

Tolikšna in tovrstna energija s sonca lahko vpliva na 
nastanek potresov, izbruhe vulkanov, vse sorte anomalij 
vremena in nastanek požarov. 

Jup, tudi požarov.

Prav tako lahko vpliva tudi na nas, zatorej le previdno na 
cestah.

Če se vam bo jutri zazdelo, da si Lukec briše nos zaradi 
nahoda, da našim posrancem in ostalim genocidnikom 
morebiti v prsih le bije srce, da Šarec kaj pametnega pove 
in da je Golob iskren, boste najbrže v zmoti.

Takim deluzijam bo botrovalo sonce.

Rdeče sonce
22.7.2022
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Izraz komfri je skoval Pan, ko je bil še majhen. Je vtrajal, 
da pomfri ne more biti pomfri, če je pa vendar iz 
krompirja. 

Od takrat zato jemo komfri. 

Vse za naše otroke, pa četudi bi mi včasih zapasal stari, 
dobri pomfri.

Ponosno objavljam naš letošnji pridelek - skoraj cela 
gajbica komfrija. Lani smo ga na pol manjši površini 
pridelali osemkrat več, letos pa smo bili bolj izbirčni. 

Pobrali smo ga samo toliko, kolikor ga je sploh bilo.

Samo od komfrija bomo težko preživeli. Ali bo treba kupiti 
še kako konzervo - ali pa se bomo vrnili nazaj na pomfri. 

Sori Pan.

Objave o najuspešnejših shujševalnih kurah bodo drugo 
leto bolj slabo brane. Da bi nam vsaj pustili navadne kure, 
shujševalne naj pa kar obdržijo.

Za par komfrijev pa bo
23.7.2022
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Veliko srce brez jajc
24.7.2022
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Čeprav srce joče ob pretresljivih prizorih pogorišč, skuša 
glava na vse skupaj gledati bolj trezno.

Dočim imajo naši gasilci tako srce kot jajca, genocidniki 
prejšnje in sedanje vlade pa nič od tega, imamo preostali 
veliko srce - a smo brez jajc.

Kar smo pokazali že vsa prejšnja leta ob vsakem zbiranju 
zamaškov za bolne otroke, ob vsakem poslanem SMSu za 
družine v stiskah, ob vsakem vladnem nakupu vojaške ali 
represivne policijske opreme - in ob vsakem zatiskanju oči 
pred tako očitno in dolgoletno krajo našega premoženja 
– katere samo zadnje poglavje je nadomestilo za 
neizrabljene počitnice naših posrancev.

Že koj prvi dan požarov bi morali vsi vladniki (pa 
genocidni ravnatelji, direktorji ZD, zdravniki, novinarji 
...) spakirati iz svojih vil in jaht in zavihati rokave na 
Krasu – sicer bi morali mi instantno zasesti vladno palačo 
in njihove hiše po vzoru Šrilančanov in vso to golazen 
privezati na kole ob vipavski hitri cesti, da jih dodobra 
presmodi.

Ker ne opravljajo svojega dela.

Kje so bili vsi želvaki, ki so na protestih pogumno metali 
po tleh ženske? Vsaj tu bi se lahko izkazali in premaknili 
vsaj eno poleno ali izkopali kak grm. Po trije vkup, če je 
same strah. In obljuba premjeja o finančnem nadomestilu 
našim srčnim gasilcem, nekaj deset evrov, je naravnost 
poniževalna. Par mesečnih plač, vsa potrebna nova 
oprema in plačan dopust bi bilo komaj dovoljšnje 
nadomestilo za njihovo požrtvovalno delo.

Svetla točka te zgodbe pa sta Ivo in Taja in seveda vsi 
prostovoljci poleg gasilcev. Z Ivom sem večkrat letel, 
takrat še z njegovimi motornimi zmaji, kasneje pa letali, 
čez Kras in Vipavsko dolino in to področje dobro poznam, 

tudi zaradi par narejenih knjig. Kras mi je še posebno ljub.

In kaj se lahko mi iz te zgodbe naučimo? Da ob primeru 
naravnih katastrof ne moremo računati na vlado PRAV 
NIČ. Stisnili bodo rep med noge, se usedli v helikopterje in 
odleteli na varno. Oblečeni v majice civilne zaščite.

Lažje bomo preživeli, če se bomo začeli povezovati v 
manjše, med seboj usklajene skupine. In za to ni več 
dosti časa, začnite že včeraj!

Dvakrat sem doslej doživel požare, od katerih smo 
morali bežati, na Pagu in Hvaru, a si težko predstavljam 
tragične zgodbe ljudi in še bolj tragične zgodbe (hiše se 
navsezadnje obnovi) živali na opustošenem območju. 
Prosim vse bogove po vrsti, naj nekaj vode, ki sicer besno 
zaliva druge države, spustijo tudi na naš Kras, a se obenem 
zavedam, da se bomo morali na tovrstne nesreče nekako 
privaditi.

A kako se privadiš na neprivadljivo?

Iskanje krivca bo še posebna štorija. Večina ljudi je tako 
dobro strenirana, da slepo verjame kar prvi uradni verziji. 
Ker je tako najlažje in ne vzvalovi preveč njihovega 
mehurčka. In tako se bo našla kaka odvržena flaša ali 
ogorek – ali pa bodo »ulovili« piromana, ki je na mopedu 
in s kantico bencina haral po Krasu. Po možnosti bo še 
imigrant z imenom Jusef, ki se bo koj po prvem sojenju 
(ki bo buhvej kdaj) z bogato odpravnino umaknil že kam. 

Take false flage poznamo.

Nekaj dni bomo besneli v svojih objavah, potem pa bomo, 
že ob prvih poplavah, nanj pozabili. Tako hitro, kakor smo 
pozabili na Ukrajino.

Je vzorec že kaj bolj jasen?



To sta prvi dve možnosti. Tretja je bolj aktualna, prinešena 
na pladnju, in se da prek nje stresati še več jeze v objavah: 

Geoinženiring, HAARP, DEW ali pa ogenj pljuvajoči droni. 
Skratka, delo zlobcev. Sem že dvakrat pisal o tem in se 
bom zdaj tretjič ponovil. Preprosto menim, da bi, če bi 
na tak način hoteli zakuriti svet (gori pol EU in S Afrika 
– drugje se utapljajo v poplavah), ne prišla v povsem 
kontrolirane medije niti ena sama fotografija tovrstnega 
orožja. Če pa je – in očitno je – je prišla z namenom. Prav 
tako dopuščam možnost, da so to orožje res kdaj uporabili, 
da bi vzpodbudili tovrstno distrakcijo ... distrakcijo pred 
četrto (lahko da jih je še več, zaenkrat mi gredo po glavi 
štiri) možnostjo, ki pa jo je mnogo, mnogo težje prežvečiti. 

V Sloveniji nas je samo par, da jih jaz poznam, ki že od 
začetka odisejade šišmiša seciramo ozadje ozadja ozadja 
tega brilijantno zasnovanega svetovnega natega - in ki 
smo dokaj, nekje v 90%, prepričani, da obstaja še četrta 
možnost.

Naša zemlja se že besno ziblje, počasi obrača (prihajajoči 
pole shift), potresi pokajo ob vseh tektonskih 
prelomnicah, ven bruhata magma in ogenj, zemljina skorja 
se ponekod tali, iz razpok pa izhaja tudi množica plinov. Ki 
med drugim pozvročajo raznorazne bolezni, zastrupitve, 
tako imenovani (poleg seveda s cepivi povzročeni) kovid, 
požare in še kup drugih nevšečnosti. Kdor ima še kaj volje, 
lahko spremlja skupino “Solar-Cycles vs Pandemics” na FB, 
branje je zanimivo.

Se vam uradna izjava, da so okoliščine nastanka požarov 
na Krasu čudne, ne zdi prav nič .... čudna?

Skoraj vsakodnevno nekje na svetu počijo plinovodi 
(tektonika), slišijo se eksplozije, izbruhnejo požari. Kje 
potekajo plinovodi v Sloveniji, si lahko pogledate na 
priloženi fotki.

Niti slučajno ne trdim, da je to vzrok naših požarov, saj si 
prav ničesar ne upam z gotovostjo trditi. Govorim vedno 
v pogojnikih (naj bi, verjetno, kaže na ...), govorim o 
MOŽNOSTIH.

Ob vseh stvareh, ki jih nekako še lahko naštudiraš, se 
namreč dogajajo tudi nerazložljive reči. Sonce recimo kdaj 
buta ob zemljo s tako energijo, ki bi nas lahko pahnila v 
kameno dobo, obenem pa se zdi, da nas nekaj z druge 
(senčne) strani zemlje ščiti s prav enako močjo. So to ninja 
želve, galaktiki, kreator,... kdo bi vedel?

Vem le to, da bo še zanimivo.

Namen mnogih mojih objav je, da vas – bodisi prek 
poezije ali proze – vzpodbudim k razmišljanju s svojo 
glavo in da ničesar, prav ničesar, ne verjamete na prvo 
žogo. Še posebno, če je ta žoga uradna.

Lepo prosim, da ne verjamete niti meni. Ne zato, ker bi 
vas skušal zavajati, saj vam želim samo dobro, temveč 
zato, ker se lahko tudi jaz motim.

Veliko srce brez jajc

Za mlajše generacije: ta zadevščina v ospredju je zemljevid 
(google it).

Artefakt.

Pride zelo prav, če hočeš kam priti brez uporabe telefona.
 
Stara šola. Ko zavijaš levo ali desno po svoji volji, ne da 
bi ti kovinski glas iz navigacije govoril, kaj moraš storiti.

Svoboda.

Sicer kdaj fališ ali ne najdeš česa takoj, a vsaj vedno veš, 
v katerem delu Slovenije se nahajaš.

Obstajajo pa še krajevne oznake. A kaj je to? Google it. 
Pa tudi domačini znajo govoriti, čeravno v kakem dialektu.

Malo za hec. Malo za res pa: kupite kak primerek 
zemljevida na boljšem trgu. Zna vam priti še kako prav.

Čprav se nam to zdi še nepredstavljivo, lahko internet 
mrkne v sekundi. In potem boste obstali v sosednji ulici 
in ne boste našli poti domov.

Kartu čitaj, seljaka pitaj
27.7.2022
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Dvaindvajsetega julija sem v objavi ‘Rdeče sonce’ opozoril, 
na kaj vse lahko vplivajo takratni izbruhi sonca. 

Dva dni kasneje pa sem v objavi ‘Veliko srce’ podal še 
drugo možnost nastanka požarov - ki pa se ne sklada 
z obče razširjeno in lažje sprejemljivo različico o 
geoinženiringu in “man-made” vzrokom (ki pa so seveda 
tudi možni) za naravne katastrofe.

V zadnjih petih dneh so se zvrstili hudi požari v Texasu, 
Yosemitih, Nemčiji, Češki, Franciji, Grčiji, na Tenerifih ... 
hude poplave v Braziliji, Missouriju, Indiji, Pakistanu ... 
“nerazložljivo” je poginilo na tisoče govedi, ptičev, na 
stotine jelenov ... danes zgodaj zjutraj je stresel hud potres 
(7.3) Filipine, kako uro nazaj pa še dva potresa prek M 6.2 
Čile. 

In to je samo jagodni izbor.

Vsak mesec zna biti huje. Hočešnočeš se bo potrebno, če 
ne bo vmes kake božje ali galaktične intervencije, za kateri 
sicer navijam, na to pripraviti. 

Pripraviti, ne privaditi. Privaditi se ne moreš.

Prav tako sem zapisal, da ima radiacija s sonca lahko 
velik vpliv na ljudi. Hočete dokaz? Evo ga: včeraj prvič v 
zgodovini nisem bil tepen, ker sem prišel pozno domov. 
Za to se lahko zahvalim soncu. Hvala, sonce. 

Jup, ljudem se počasi meša.

Verjamete lahko, čemurkoli hočete. Dokler je še svoboda, 
dokler je še na ablasti in dokler je, po vsem svetu, ne 
zamenja vojska.

Nisem rad prenašalec slabih novic. Mnogo raje imam 
lepo naravo, kužke, ženska telesa (poklicna deformacija 
fotografa) in kar je še lepih stvari v življenju - a dokler mi 
boste dopustili, vam bom polagal na srce:

Pripravite se, povezujte se. Pripravite se na najhujše, 
verjemite v najboljše. 

S prijatelji bo vse lažje. Lažje bo dvema kot enemu, 
dvema družinama kot eni, skupini kot družini. 

To je ključ do preživetja.

Težko prebavljiva resnica
27.7.2022
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Ko sem po prvi Petrinji postal pozoren na potrese in 
druge naravne katastrofe, sem bil najprej presenečen 
nad množičnostjo le-teh.

Začel sem spremljati par na videz verodostojnih kanalov, 
ki niso nič filozofirali, temveč samo objavljali, kar se je 
dogajalo po svetu.

In potem ... so začeli izginjati. Kanali, ne potresi. 
Eden za drugim.

Hopsala, kaj nam skušajo prikriti?

Lani sem med brskanjem po novicah naletel na live FB 
streaming tsunamija na Japonskem. Ne stari posnetki 
tistega od Fukushime, temveč drugega, ki se je ravnokar 
dogajal. Ko sem si hotel link shraniti, je izginil. Pisal sem 
prijateljici na Japonsko, ki pa o tem ni vedela ničesar. 
Je bila to samo kako kukavičje jajce ali pa so vsi mediji 
tako zelo kontrolirani, da o nesrečah ne zvedo niti 
v lastni državi?

Ker že v osnovi dvomim v vse, kar nam je dovoljeno videti 
prek socialnih omrežij, sem začel dvomiti tudi v naravne 
nesreče. Bilo jih je preprosto preveč. Če znajo narediti tako 
realistične filme katastrof (San Andreas, 2012, Day after ...), 
bi z lahkoto potvorili tudi take novice. A zakaj nas potem 
strašijo z njimi?

In sem jih začel preverjati. Ker zaradi delovanja v našem 
gibanju Guardians poznam ljudi v kakih 40 državah, sem 
jih lahko kontaktiral direktno. Poznam jih osebno, smo 
prijatelji, ki smo večkrat viseli skupaj na vrveh v stenah 
in soteskah in čistili smeti. Takim zaupaš bolj kot svojim 
sorodnikom in če ti potrdijo, da se je nekaj res zgodilo ... 
no, potem se je res zgodilo.

Tako sem preveril poplave, požare, tornade in potrese 
v Braziliji, Španiji, UK, USA, Nemčiji, Maleziji, na Češkem, 

Kitajskem ... Se je to res zgodilo pri vas? Res se je, tudi 
sam sem sodeloval (veliko jih je jamarskih ali gorskih 
reševalcev) pri reševanju, so prihajali odgovori. To je bilo 
zame dovolj, to se res dogaja.

Danes sem naletel na tole objavo o izginotju sonca 
v Zhengzhouju (glavno mesto province Henan) na 
Kitajskem. Za par sekund je dan postal noč, bilo bi naj 
srhljivo. Ker sem bil tam že večkrat in imam par prijateljev, 
sem odprl Wechat in trem od njih poslal vprašanje: Se je to 
res zgodilo?

Ne vem še. Ko dobim prvi odgovor, ga prilepim v 
komentar.

Ker sem bil že na Wechatu, sem preveril še ostale kontakte 
in naletel na jutranje sporočilo prijatelja iz Malezije:
“You are really good. What you have warned us really 
happened. Earthquakes here and there”.

Če poslovenim pomen: Prav si imel. To, na kar si nas 
opozoril, se res dogaja. Polno potresov.

Z Edwardom naju veže skupni polet iz Kitajske. Dve uri sva 
čvekala, postala dobra prijatelja in odsihmal ohranjava 
stike. Enkrat pozimi sem ga poklical in ga opozoril na to, 
kaj čaka zemljo. Z malim upanjem, da mi bo verjel na prvo 
žogo. Kje stanuješ, koliko stran si od morja, sem ga vprašal. 
Gledam nanj iz terase, mi je odgovoril. Svetoval sem mu 
spremljanje par kanalov in pa to, naj si pripravi zatočišče 
višje v hribih. Oboje je res storil.

Noro! Verjel mi je mož iz daljnje dežele, s katerim sem 
bil skupaj samo dve uri, prijateljem in sorodnikom pa 
razlagam zaman. Gledajo me s praznim pogledom in 
izrazom, ki govori: pa o čem mi ti govoriš, zakaj rušiš 
moj varni mehurček?

Kdo lahko ugasne sonce? Kdo lahko ugasne sonce?
28.7.2022
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Kdo lahko ugasne sonce?

Sledi pa to, kar smo vajeni že od cepljenih. Kaj pa čmo, 
saj ne moreš nič naredit. Takrat bi najraje začel tulit in jih 
mlatit po glavi z metlo. A kaj lahko narediš? Ja, recimo, 
pripraviš se lahko. Lahko NE obupaš - lahko se BORIŠ!

Ampak ne gre in ne gre, disk je poln.

Pa da zaključim z malček bolj vzpodbudno novico. 
Čeprav so sicer projekcije obrata zemlje in vsega, kar se bo 
zgodilo pred in po njem precej črnoglede (lahko naj ne bi 
stala več niti ena sama stavba), imam trden namen, da se 
to ne bo zgodilo v taki meri.

Navsezadnje sem od BOGa DAN .

K temu me navajajo sledeča dejstva, vsa zlahka preverljiva 
na netu: CIA je svoj štab iz Virginije (ki leži na prelomnici 
New Madrid in bo utrpela hude pretrese) prestavila v 
bolj varni Colorado. Združeni narodi so postavili nov štab 
v Keniji, saj New Yorka najbrže ne bo več, bo pod vodo. 
Afrika se bo sicer zamaknila v levo in malo navzdol, a jo bo 
odnesla še najbolje od vseh kontinentov. Indonezija že par 
let gradi novo prestolnico na Borneu (ni še fertik, se pravi 
imamo še kako leto ali dve), saj bo Djakarta prav tako pod 
vodo. Kitajska ima zgrajenih že precej mest v notranjosti, 
ki so še prazna. Tako imenovanih Ghost cities (mesta 
duhov).

Naj vas pri tem opomnim še na en vidik: kako nas futrajo 
z zgodbo, da so ta mesta ali pa zloglasni FEMA camps v 
Ameriki (in tem podobne zgradbe) namenjena za nas, 
ki se bomo proti prisilnemu cepljenju borili do zadnjega. 

Ne zanikam sicer tudi te možnosti, a bolj verjetno se mi 
zdi, da niso namenjena necepljenim - temveč preživelim. 

In zakaj je to dobra novica, kljub temu, da bodo določena 
mesta pod vodo?
 

Predstavljajte si, da bi se lahko zemlja - enkrat zatem, 
ko bo S magnetni pol dosegel 40 stopinj (kar se bo zgodilo 
do marca 2023) iznenada ustavila (med 2023-26), vodne 
in zračne mase pa bi, podobno kot pri trku avtomobila, ko 
recimo kovček zleti skozi okno, oddrvele naprej s hitrostjo 
1600 km/h (domnevna hitrost vrtenja zemlje okoli osi). 

V tem primeru ne bi ostal na zemlji niti en sam strešnik. 
No, z izjemo Gerarda, kralja med strehami.

Glede na to, da vsaj vse ta glavne vlade kot so G20, G7 (ne 
naši dvorni norčki. Ti so dobili samo skripto in ji sledijo 
brez mozga, a s precej žepnine) prekleto dobro vedo, kaj 
se pripravlja že vsaj 50 let, zelo verjetno ne bi postavljale 
novih mest in prestolnic za obdobje samo par let. Se pravi 
bo zemlja žlajfala počasi, veliko zgradb - in mi z njimi - bo 
preživelo.

Bo hudo, ne bo pa tako zelo hudo. Zato si le zapojmo: 
I will survive, a new and better world is awaiting us.

To se sicer mora zgoditi, Avgijev hlev je že preveč 
zasvinjan.

Samo ne mi obupat, sicer bom tolkel moške z metlo po 
glavi, ženske pa z roko (nežno) po nagi riti. Kar, morate 
priznati, bo bolj zanimivo.

Če je že ta objava dolgočasna, naj bo vsaj konec 
vznemirljiv.
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Včeraj sem objavil primer objave, ki pa jo je bilo potrebno 
še preveriti. Ponoči sem dobil odgovor prijatelja iz 
Zhengzhouja, da je bila samo zelo huda nevihta, ki je bila 
na koncu nagrajena z mavrico.

Kako iz nevihte, po večkratnem deljenju originalne 
objave, nastane konec sveta, si je moč razložiti s kitajskimi 
pismenkami - vsak jih interpretira po svoje. Jaz sem recimo 
dve od njih krstil za kavo in mavrico.

O tem, zakaj je potrebno pri vsem, kar najdemo na 
omrežjih, biti previden, uporabiti ZKP, intuicijo in čimveč 
preveriti, pa v naslednjih objavah.

Kljub temu, da je konec sveta zaradi nesporazuma tokrat 
odpadel, sem preostali del noči zrl v temo, če bi le kje 
zagledal sonce, da se prepričam še sam. Prišlo je šele proti 
jutru, kar je še ena izmed številnih zagonetk današnjega 
časa.

Uf, tokrat je šlo za las.

Fotke so pa od malopreje.

Še nam bo sijalo
29.7.2022
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Ko sem bil še fantič in mladenič, je bil vir kredibilnih 
informacij o dogajanjih po svetu moj oče. Vsako jutro je 
prebral Delo, zvečer je poslušal poročila in ker je bil tudi 
sicer razgledan mož mnogih znanj in s sposobnostjo 
ekstra analitičnega razmišljanja, si mu verjel brez 
pomisleka.

Kasneje, ko sem malo odrasel sem kdaj zapazil, da je o čem 
tudi kiksnil, a sem ga še vedno poslušal. Le mislil sem si že 
malo po svoje. Nihče ne more vedeti vsega, tudi najstarejši 
Kladniki ne.

Nekje v očetovih zapiskih sem našel tudi stavek: 
»Če hočeš o čem pisati, moraš vedeti, o čem pišeš«.

Tega se skušam čimbolj držati. Ker se že vrsto let 
ukvarjam z naravovarstvom (ki je zadnja leta prerasla 
v človekovarstvo, saj narave ni treba varovati) sem že v 
prejšnjem desetletju “analiziral” zakupljene lažnivce tipa 
Al Gore, Suzuki in njim podobne (tudi v Sloveniji se najde 
kaka taka), ki so na račun strašenja ljudi z lažmi krepko 
obogateli - medtem ko smo ta zaresni aktivisti obračali 
lastne žepe, da smo sploh speljali kak majhen projekt v 
dobro narave in ljudi.

Pred par leti sem na telefonu med skrolanjem na kavču 
(kje drugje), naletel na članek z breaking news naslovom 
“200.000 dead penguins found on Antarctica”. V vsaki 
drugi vrstici seveda Climate change in Global warming. 
Priznam, prvi hip se je tudi meni, ob pomisli na vas 
trupelca, utrnila solza. Podobni članki so se vrstili na 
telefonu eden za drugim. Prava invazija. Ali so vsi kopirali 
“dejstva” od prvega, ali pa so vsi pisali po nareku.

Ampak hej, sem pomislil koj zatem, kje pa je kaka 
fotografija? Vsaj 1000 mrtvih pingvinov (saj ne, da bi si jih 
res želel videti, ampak hej!), če že ne 200.000? Članek brez 
fotografij. V časih, ko še Bušmani fotkajo in objavljajo svoj

zajtrk, so bili ti članki brez slikovnih dokazov.

V takih primerih, če želiš čimbolj (čisto jih ne moreš) 
preveriti točnost informacij, obstaja samo ena pot. Usedeš 
se za ta velike ekrane, odpreš brskalnik in preveriš prvih 
deset strani s tovrstnimi članki. Kredibilne informacije so 
redko na prvi strani, saj so tam tisti, ki to plačajo ali znajo 
narediti. In potem preletavaš vse članke, si jih shranjuješ 
na ekran, odpreš, zložiš, brskaš za dejstvi in jih zapisuješ 
na tisto belo stvar, ki se ji reče papir. No in v primeru naših, 
zaradi globalnega segrevanja poginulih pingvinov, sem 
na osmi strani našel članek, ki je vse prejšnje demantiral. 
Taisto kolonijo so našli poskakujoč in prekopicujoč 
na drugi strani Antarktike. Selijo se, kot to počnejo že 
tisočletja.

Kdo si še vzame toliko časa in na ta način preverja članke? 
Malokdo, in tako je bila škoda storjena. Da pingvini 
niso poginili, ne moreš prepričati nikogar več, globalno 
segrevanje se vbije v glavo in ga ne premakneš več. 
Priprava na to, ko se bo zemlja res pregrevala, a takrat ne 
zaradi kravjih prdcev ali izpuhov naših neelektričnih avtov. 

Fotka, ki sem jo objavil, je simbolična. Tam sem sestavljal 
film, ampak tako to počnem. Na ta velikih računalnikih/
ekranih, ki so postali zadnja leta vse bolj redki. To, da 
smo iz velikih ekranov prešli najprej na manjše, potem na 
prenosne, od tam na mini tipa Ipad, od tam pa na telefone 
in celo na ure (sledi prstan oz čip), najbrže ni naključje. 
Tako se oži tudi naša percepcija in zmožnost predelave 
informacij.

S podobno zgodbo nas že par let futrajo v zvezi s 
polarnimi medvedi. Zadnja tri leta so bili mediji polni fotk 
sestradanih medvedov, ki zaradi krčenja življenjskega 
prostora (kar je sicer res), lačni brskajo med človeškimi 
smetmi vedno bližje naselij - in iz same lakote jedo

O pingvinih, polarnih medvedih, preverjanju informacij in ZKP 
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lastne mladiče. Še posebno popularna je bila fotografija 
odraslega/starega samca, ki so ga bile sama koža in 
kosti. Malo smo že pozabili, da v naravi ni vse tako zelo 
romantično, kakor izgleda pri deljenju ganljivih fotk samic 
z mladiči. To je nenehen in krut boj za obstanek, kjer 
hitrejše in močnejše živali raztrgajo in pojedo šibkejše, da 
preživijo. Če je bil omenjeni medved prestar in nezmožen 
skakati po ledenih ploščah za tjulnji, bo pač, žal, poginil.

In še dva pomisleka ob takih fotografijah. Ko sva se s 
Stanetom pripravljala na pohod na S tečaj, je bil pogoj za 
tako odpravo lovska puška. Prvih par sto kilometrov so bili 
namreč polarni medvedi velika nevarnost, saj zavohajo 
tvoje špagete na par kilometrov. Jih zdaj razumete, da 
brskajo za smetmi. Zakaj bi skakali po ledenih ploščah za 
tjulnji, če imajo market pred nosom?

Še nekaj, kar mogoče niste vedeli: ko samica medveda 
(tudi našega) skoti mladiče, jih prve dve leti skriva pred 
samci, saj bi jih le-ti, čeravno lastne “otroke”, raztrgali in 
ubili. Ne iz lakote po mesu, temveč seksu. Samica najprej 
varuje mladiče in jih uči lova in preživetja, jih po koncu 
učne dobe nažene in se šele potem spet prepusti samcu. 
Jp, to je narava in to smo mi z našimi hofri in lidli že 
pozabili.

S takimi fotografijami, psihološko izredno dobro 
naštudiranimi naslovi in članki in poznavanjem naše 
lenobe, nas lahko vozijo, kamor želijo.

Mimogrede, dva tedna zatem, ko sem spremljal članke v 
zvezi s “skoraj izumrlimi polarnimi medvedi”, je bil na naši 
TV predvajan odličen dokumentaren GB-FR film novejšega 
datuma o največji populaciji (sicer naj bi jih bilo v polarnih 
predelih še nekje med 25-30.000) polarnih medvedov v 
Rusiji. Par sto medvedov je spokojno plavalo mrtvaka med 
tisoči mrožev in tjulnjev, nihče se ni sekiral in besno skakal
s plošče na ploščo, hrane je bilo za vse dovolj.



In potem, vse po planu in predpripravah, je iz neke mišje 
rupe prilezel tisti stvorček Greta - in se že koj zatem, 
ko je prvič dvignil svoj transparent, rokoval z angleško 
kraljico. Nasedli so ji (mu) milijoni mladih, ki so ob 
petkih množično “protestirali” in se “borili” za klimatsko 
pravičnost. Me prav zanima, če se je sploh kdo vprašal, 
kaj naj bi to sploh bilo. Milijoni mladih, obuti v najkice in 
z vrečko mcdonaldsovih smeti in z navigacijo na telefonu, 
da so po besni borbi sploh našli pot domov.

To je bil najbrže samo eden od testov - ali že treningov - ki 
je, poleg lovljenja pokemonov, dal eliti vedeti, kako zlahka 
vodljiva je čreda človekov.

Navsezadnje smo to počeli tudi mi, ki smo 1,5 let vztrajali 
na trgu. 

Igrali smo njihovo igro, namesto da bi takoj rekli NE 
in jih koj sterali v PM.

O pingvinih, polarnih medvedih, 
preverjanju informacij in ZKP 
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Ni nas tako malo, samo razpršeni in nepovezani smo. In še 
vedno tičimo v svojem egu, neodločnosti, konformizmu in 
zanikanju.

Pred nami pa so turbulentni časi. Zadnji dve leti sta bili 
samo uvertura, zato ... povezujmo/povezujte se.

Dva bolje kot eden, trije bolje kot dva, dve družini bolje 
kot ena, pleme bolje kot dve družini, več plemen bolje kot 
eno, več združenih plemen bolje kot več plemen.

Nič več čakat in odlašat na maj. Čeprav naj bi bil čas 
relativen ga zdaj, za horuk v nove čase, počasi že 
primanjkuje.

Z očetom sva skupno scumprala slabe tri metre knjig. 
Samo prve izdaje, s ponatisi znatno več. On je avtor 
nekih 40 knjig, jaz se pomikam proti osemdeseti.

S Panom še 7 cm (5 knjig), z mladino pa jih končujemo 
še kak meter. 

Jih bomo uspeli natisniti, še predno zmanjka črnila? 

Ne vem, upam, sicer pa bodo vseeno narejene in prhutale 
nekje v (v)etru.

Skupna naklada vseh naših knjig se giblje nekje med 
0,5 in 1 M. 

In kaj mi je ostalo od mojega dela? Prezračevalniki na 
štumfih in prav nič več. Vse ostalo pobrala je država, 
ki sem jo tako dolgo promoviral in opeval.

Ostala pa mi je uteha, da znajo nekaj pomeniti v 
prihodnje - za spomin na našo deželo, kakršna je 
nekoč bila. 

Pripravljam namreč časovno kapsulo (jup, tudi Slovenci 
jo bomo imeli) - tri komplete knjig, ki bodo spravljene na 
treh lokacijah. 

Tam bodo počakale na preobrazbo Slovenije.

Iz gosenice, nadajmo se, v metulja.

Sloveni, mali Sloveni in mali Švicarček
7.08.2022

Zapuščina familije Kladnik
2.08.2022
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V komentarjih pod objavo O PINGVINIH ... (dne 30.7.) 
sem vam obljubil linke strani, ki jih spremljam za lažje 
razumevanje dogajanj po svetu - in na nebu. Zapisani so 
spodaj.

Ne spremljam jih samo jaz, temveč tudi Sonja, Manica, 
Kaja, Romi ... in to podnevi in ponoči. Toliko se dogaja, da 
samo podnevi ni več dovolj. Če boste na cesti videli koga, 
ki izgleda kot čuk na palici, no ... to smo mi, slovenski 
watch(wo)meni.

Samo bežen ogled teh strani in posameznih fotk pa vam 
ne bo kaj dosti pomagal, temveč vas bo samo še bolj 
zmedel. Kot da nismo že dovolj.

Če hočete razumeti vpliv sonca na zemljo, si morate sami 
prebrati, kaj so sončni cikli, kaj je sončna nevihta, CME 
(coronal mass ejection - izbruh sončne plazme), sončno 
sevanje ... Če hočete razumeti, kako ta energija vpliva 
na potrese, si morate sami prebrati, kaj so tektonske 
plošče, kje ležijo, kje se stikajo in kako se energija 
potresov prenaša ... Če hočete razumeti, zakaj (poleg 
cepiv) ljudje tudi množično zbolevajo in tisočere živali 
iznenada poginejo, si morate sami prebrati, kakšni plini 
vse izhajajo iz tektonskih prelomnic in kako to vpliva 
tudi na vse svetovne požare ... Če hočete razumeti, zakaj 
so ti vplivi zadnja leta močnejši in pogubnejši, si morate 
sami prebrati, kaj je to magnetosfera, kaj sta zemeljska 
magnetna pola, kje se trenutno nahaja S magnetni pol in 
kaj se bo zgodilo, ko bo prisopihal na 40 stopinj, na točko 
brez povratka ...

In tako naprej. Ključna beseda je SAMI. Zakaj morate 
to narediti sami? Ker sicer ne boste verjeli nikomur od 
nas, če bomo kdaj pisali o vsem, kar spremljamo, vemo 
ali slutimo.

Če hočete vedeti več Če hočete vedeti več
8.08.2022

Že zelo dolgo vas v objavah nagovarjam k samostojnemu 
raziskovanju ozadja korona (opozarjam na besedo korona 
- sončeva korona, ring any bells?) natega. A ker še kar 
naprej dobivam v komentarjih in sporočilih vprašanja v 
stilu: “a mi lahko v dveh stavkih razložiš, kaj in kje se bo 
zgodilo”, vas prosim, da ponovno preberete moja pojasnila 
iz prejšnjih objav glede dajanja takih instant odgovorov:

POJASNILO 1 
Sam spremljam vse skupaj bolj od daleč. Presenetljivo 
fasciniran nad do pikice izdelanim planom elite, ter še 
vedno čudeč se nad pasivnostjo in neumnostjo množic.
Samo v zadnjem tednu (kakor tudi mesece pred tem) so 
se po svetu pojavljale udornice, rušili mostovi, pokale 
ceste, železniški tiri, tovarne in plinske napeljave, letalske 
nesreče so vsakodnevne, požari in poplave samoumevni.
Kaj je moj fotr vedel in kaj njegov sin (dokler ni prepričan) 
sluti, na tem mestu ne boste izvedeli. Vse informacije so 
z malo truda na voljo in najbolje je, da si ustvarite lastno 
sliko. 

Tudi za druge možnosti od uradno predstavljenih nam 
prav vsi dokazi, tako kot za koronski nateg, bingljajo že 
ves čas pred očmi - če jih le hočete videti. Le da je za 
spremljanje teh, potrebno še precej več zdrave pameti. 
In poguma, ki pa ga epidemično manjka.

POJASNILO 2
Dokler oblaki še zakrivajo sonce in dokler še nasedamo 
raznim distrakcijam, očitno še ni čas za kako globjo analizo 
dogajanja na planetu in v osončju.
Je že nekaj časa hudo, a ni še dovolj hudo.
Vseeno se je dobro začeti spraševati, kaj vse tiči za korona 
nategom. Brati, raziskovati, spremljati razne kanale, 
analizirati, primerjati informacije ... se pogovarjati.

A to ni lahka pot - in niso lahke tematike. In ni bližnjic in 
hitre razlage v komentarjih. Vsem vam, ki se boste - ali ste 
se že - na njo podali, želim obilo poguma in vztrajnosti. Za 
vas bo šok manjši.

POJASNILO 3 
Tisti, ki se boste podali na samostojno pot raziskovanja 
ozadja poslednjega natega - enega od mnogih dosedaj - 
boste nagrajeni z vedenjem.
Poudarjam: “samostojno pot raziskovanja ozadja”. 
Ni šnelkursa v dveh urah in ne more vam Bogdi vsega 
razložiti v dveh stavkih na mesendžerju. 
Kot prvo niti sam še ne ve mnogočesa ali ni povsem 
prepričan (in do takrat pač ne naklada ali kanalizira), kot 
drugo se lahko moti, kot tretje pa je to trdo delo - in samo 
samostojno trdo delo prinaša vedenje.
Ni sicer rečeno, da vas bo to, kar boste zvedeli razveselilo, 
a vsaj megla v glavi se vam bo razkadila - in vedeli boste, 
kako ukrepati dalje. Ne boste sami, po tej poti so hodili že 
mnogi pred vami.

Tojeto.

Pišem o dogajanjih, v katere sem prepričan vsaj 90% in 
jih lahko čimbolj preverim. Če bodo vzklili novi dokazi, 
ki bodo moje prejšnje pisanje demantirali, se bom posul 
s pepelom in priznal: Motil sem se, zanašal sem se na 
napačne podatke. Zdaj ni več tako, ampak je po novem 
tako.

Tudi v bodoče pa ne mislim svojega pisanja in podatkov 
dokazovati in se spuščati v neskončne polemike v 
komentarjih, če nekomu moje pisanje ni pogodu. Vsak ima 
seveda lahko svoje mnenje, a če je drugačno od mojega, 
naj ga objavi na svojem zidu in naj ne naskakuje mene ali 
mojih prijateljev. Za kaj takega je škoda moje energije.
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Hvala Mateja Gorišek, da si se v tej objavi sploh trudila 
z dekletom, ki je želela dokaze za moje trditve (ki so, 
mimogrede, pisane v pogojnikih), a s slepimi pristaši 
organizacije GREENPISS je to vnaprej izgubljena borba. 
Verjetno še ni slišala za subliminalna sporočila, ki se sicer 
nahajajo tudi v večini otroških risank. V primeru člankov 
o 200.000 poginulih pingvinih, ki sem jih bral in omenjal, 
so le-ti kasneje izginili in jih nisem več našel. Tako zlobci 
delujejo. Zasujejo z njimi internet in ko jih (če jih sploh) 
kdo razkrije, jih umaknejo, a škoda je narejena.

A pristaše organizacije GREENPISS, ene od večjih pralnic 
denarja, čaka še težko prebujanje. Pa bi bilo dovolj, če bi 
se malo poglobili v sam ustroj in delovanje organizacije, 
pogledali koliko prvotnih ustanoviteljev je organizacijo 
zapustilo, koliko denarja se tam obrača in za kaj sploh je 
namenjen. Nekje sem bral (že leta nazaj), da se ga samo 
nekih 10% uporabi za “delovanje”, ostalo pa ponikne. 
Tako deluje vodstvo in strici iz ozadja, zaslepljeni lokalni 
aktivisti pa pišejo transparente (verjetno v dobri veri, da 
s tem ščitijo naravo) in v primeru te gospodične delujejo 
tako (objava na njenem profilu), da gredo na bazen, 
naročijo hrano in jo konzumirajo, nato pa kasneje javno 
težijo vodstvu, zakaj so jim jo postregli v embalaži za 
enkratno uporabo.

Tudi na vprašanja, kje so največja žarišča za potrese v 
Sloveniji in do kje bo segala voda, ne morem odgovoriti. 
Kar se tiče potresne ogroženosti, je vaša naloga lahka. 
Ukucate: “potresna ogroženost Slovenije” in ... tadam ... cel 
kup člankov, ki jih lahko preberete.

Priporočam recimo ta dva, notri vse piše:

https://www.gov.si/.../Ocene.../ocena_ogrozenosti_potres.
pdf
https://n1info.si/.../nov-zemljevid-kje-v-sloveniji-je.../

Kar se tiče vode, pa je odgovor kratek: ne vem. Nisem Baba 
Vanga, da bi nekaj napovedoval, kredibilni podatki, ki so 
znani večini vlad na svetu (tudi naši, si je že zvrtala brloge), 
pa so mi skriti. Kar pa se tiče moje intuicije, nabavite si 
rokavčke, morje bo bližje .

No pa smo le prišli do linkov, ki so se mi v zadnjem času 
izluščili kot najbolj kredibilni. Razne božje odposlance, 
kanalizatorje, samodeklarirane “starseed” in take, ki so po 
začetnem navdušenju začeli prodajati energetske kreme, 
sem hitro postavil vstran, spremljam samo še tiste, ki ne 
filozofirajo in od katerih se lahko kaj naučim.

ZA RAZUMEVANJE VPLIVA SONCA NA ZEMLJO IN 
POTRESOV (zelo priporočam):

1. The Watchmen’s Earth and Space connection (ekipa 
USA, Filipini)
2. Alex Guide (super možak iz Makedonije)
 
ZA PRIHAJAJOČI (možni dokler ne bo res, čeprav bo) 
POLESHIFT (obrat zemlje):

3. Zetatalk-Followers (naštudirat tudi komplet stran 
Zetatalk!)
4. What we know (ki jo moderira Susan Pitts, združene 
pomembne objave drugih strani)
5. NIBIRU-WTF DO WE KNOW?
6. The Pole Shift (South Africa)
7. Nibiru Followers Anonymous
8. Surviving the PoleShift

ODLIČNE STRANI ZA PRIPRAVO NA PRIHODNJE DOGODKE

9. SHTF PREPPING & SURVIVAL
10. JV Medina (Filipinka, strokovnjakinja za priprave, od 
katere se še jaz kaj naučim)
11. Prepping & Survival

Če hočete vedeti več Če hočete vedeti več
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REDNO SPREMLJANJE NARAVNIH KATASTROF, 
IZBRUHOV SONCA, VREMENSKIH ANOMALIJ

12-22. John Traczyk, Laura Wells, Piyacheep S Vatch, 
MadMax Minh, Rachel Bennington, Jaguar Del Sol, Maja 
Mastroic, Gregorio M Vigilante del Sol, Jaun F Martinez, 
Carlos Juan Semiday, Michael Stalin

PA ŠE TA
Ker so informacije, ki jih boste dobili na teh straneh precej 
težke, vam svetujem še stran:
23. Meni je moj psihijatar rekao da vi ne postojite.

Za konec pa še nasvet. Čimveč se naučite sami, 
preletavajte informacije, ki jih boste dobili na teh straneh, 
prefiltrirajte jih, vmešajte svojo intuicijo in ZKP, malo 
posolite, kuhajte na zmernem ognju 20 min - in si ustvarite 
svojo sliko.
 
Ne bo pa šlo brez prebiranja prejšnjih objav, kjer so 
vsa vaša možna vprašanja že razložena, in prebiranja 
komentarjev iz vsega sveta, zaradi katerih se boste 
prepričali, da nismo nori samo slovenski watchmeni - 
opazovalci.

Če boste vse to naredili, boste lažje razumeli, zakaj 
je obala Kitajske polna tankov (čeprav je najkrajša 
razdalja med Kitajsko in Taiwanom 160 km) in bo taka 
najbrže tudi ostala, zakaj nas v jeseni čaka vojaški 
lockdown - in zakaj ga na vsak način morajo sprovesti.

Lahko pa ostanete samo pri 23. linku, jaz pa pri kužkih, 
bo lažje.

Nsem dovolj pameten, da bi vam na dovolj razumljiv način 
razložil, kako zelo nam bo še Sonce krojilo prihodnje čase.

Epske čase.

O njih bomo še stoletja govorili zanamcem. 

Ob tabornih ognjih ... kot nekoč.

“Večnost je ponavljanje”. 

Naslov očetovega romana, ki mi še zdaj ne da miru.

Sonce ob petih
12.08.2022

Če hočete vedeti več
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V zadnjih treh dneh nas je sonce nenehno obstreljevalo. 
Skupno kar 26 C flares (razložim nižje), danes pa se je 
zgodil še CME (coronal mass ejection), v dobršnem delu 
obrnjen proti zemlji. Dosegel nas bo nekje po 17. avgustu.

Razlika med ‘sun flare’ in CME (izbruh sončne plazme) je 
nekako taka: če je sun flare samo pljunek (grejo po lestvici: 
A, B in C še nekak gre, M je lahko že sranje, X pa pizdarija), 
je CME lahko ornk bruh ... ornk pizdarija.

Ko nas bo zadel dovolj močan CME, bomo po dolgem času 
spet srečni, saj nam bo odpadla poglavitna skrb - skrb za 
kvaliteto vajfi signala.

Pogovarjali se bomo le še iz oči v oči. Komunikacije bo 
sicer manj, bo pa zato boljša.

Posledice teh 26 pljunkov v zadnjih treh dneh lahko vidite 
že na današnjih potresih - poskočili so prestavo višje (kot 
napovedano). Kako bo na njih vplival današnji CME, pa 
bomo videli med 17-20. avgustom.

In to je to, dragi moji. Razlog, da malce težje gledam 
brezskrbne fotke z dopustov in malce težje zaspim.

Tudi razne grožnje z novimi sevi, HAARPi, CERNi, 
chemtrailsi, vojnami ali kakimi drugimi distrakcijami so mi 
postranskega pomena - in bodo kmalu pozabljene.

Če se ne zgodi kaj drugega - kot je recimo zmaga Belih 
klobukov in zlata doba, pristanek galaktikov in naš prenos 
na druge planete, razkritje da je zemlja ravna, prekrita s 
kupolo in da se nekdo z nami igra z joysticki, da so vse 
skupaj moreče sanje in se bomo zbudili januarja 2020 v 
stari normali - ali pa intervencija kreatorja v poslednjem 
hipu ... ja potem nas čaka vožnja po precej bunkasti cesti. 
Kriv pa bo nihče drug kot DARS.

Čeprav je spremljati te neizogibne (Nothing can stop what 
is coming) kozmične procese včasih malce depresivno, me 
hrabri to, kar sem aprila 2020 svečano oznanil družini:

“Ne vem točno, kaj se bo zgodilo. Vem pa, da bo 
še hudo. Zelo hudo. Obenem pa imam zelo močan 
občutek, da bo na koncu za nas, za vse srčne ljudi, 
bolje. Mnogo bolje”.

In na ta občutek se pije, cin.

Bi raje tolažečo laž - ali neprijetno resnico?
15.08.2022
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Že dolgo jih čakam, da bi mi iz tega sranja odpeljali v 
druge, boljše svetove, in tokrat sem bil temu last minute 
transferju presneto blizu.

Pri Rasu te dni dopustuje Bella, da izkoristita še zadnji 
svobodni čas pred obveznim cepljenjem za že davno 
izkoreninjeno steklino. Ker nimata kaj boljšega početi, 
lajata ponoči na vse, kar gre, ali pa samo namerava iti 
mimo nas.

A tokrat nista lajala. Ras je pritajeno mijavkal, Bella pa 
besno skovikala. To je vzdramilo mojo pozornost. 
Le kaj se dogaja?

Stopil sem na verando in brez diha opazoval kovinski 
svetlikajoč predmet v obliki predimenzionarne družinske 
pice, ki se je v smeri zakokainiranega (zamesečevega) 
kazalca vrtinčil med oblaki.

Modra svetloba, rahel vetrič, naš od sonca požgani fižol 
se je nežno pozibaval v neobstoječem ritmu.
 
Končno. Pokomolčkal se bom s samimi galaktiki.

Potem pa ... se je po dolgem, enominutnem premoru, spet 
oglasila frajtonarica iz 50 m oddaljene gasilske veselice 
v Tacnu ... in galaktiki so jo ucvrli, kokr je zmogla mašina.

Čeprav so me pokojna mati dobro vzgojili, sem izustil 
vse sočne srbske kletvice, kar mi jih je v tem drobcu časa 
padlo na pamet.

Tako sem ostal v vakumu med dvema svetovoma, med 
“ija-ija-ija-ooo” in dalmatinskimi vižami (se pravi nekje pri 
Senju), ki jih bom z radostjo poslušal nekje do 02h zjutraj.

So galaktiki povsem brez posluha?

Jebat ga, nihče nas ne bo rešil, sami se bomo morali.

Fotka z balkona v Tacnu ker zakaj bi ga hodil fotkat na 
Šmarko če se pa iz balkona bolje vidi.

Od moje včerajšnje objave je sonce izpljunilo še 19 C in že 
drugi M, prav tako potuje proti nam že drugi CME.

Kdaj točno jih bomo lahko prisrčno pozdravili na zemlji 
se še ne ve, saj je na nebu prav taka gužva kakor na naših 
cestah. Tako strokovnjaki, jaz samo posredujem novice.

Please don’t kill the messenger. 

Tega, da bi nam stalilo zobne plombe se še ni treba bati, 
a bodite prosim previdni na cesti in pri interakciji z 
drugimi humanoidi. 

Zombijev bo vedno več. Množica filmov s to tematiko, 
lanska uradna raziskava iz USA o tem, katera mesta so bolj 
in katera manj primerna za preživetje zombi apokalipse, 
celo računalniška aplikacija za mladino, kjer se borijo 
z zombiji, delajo zaklonišča in kradejo hrano ... niso 
naključja.

Nič ni naključje.

Dragi prijatelji, ena vaših/mojih največjih nevarnosti so 
lahko tudi naši partnerji. 

Če vas bodo ponoči začeli grizljati, bodite ekstra previdni. 
Lahko da to ne bo poželenje. 

Priporočam spanje z valjarjem za testo, lopato za sneg 
ali ročnim vrtalnikom. Najcenejši so Parkside iz Lidla, 
za zombije bodo dobri. 

Better safe then sorry.

So galaktiki brez posluha?
20.08.2022

Sonce ob 17h/2
15.08.2022
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Bolj ko pišem o resnih rečeh, več ljudi vznemirim v 
njihovem varnem mehurčku.

Brez skrbi, uživajte še naprej, moja tovrstna vloga se 
počasi končuje.

Samo še en spis, ki bo znabiti določenim pomagal pri 
razmišljanju in pripravi na težke mentalne preizkušnje, 
ki nas še čakajo, potem pa se spet posvetim stari vlogi: 
fotkam, pesmicam in podobnim nezahtevnim temam.

Stavka od Kacina Uživajte dokler lahko in DJT-a 
Nothing can stop what is coming pa si le zapomnite. 

Lahko da sta bolj pomenljiva, kakor je videti na prvi 
pogled.

Večerno nebo
21.08.2022

Ne vem kakšne lumparije nam zlobci snujejo za to jesen, 
a če bodo hoteli spet strašiti z že izpetim falotom kovidom, 
ni odveč pogledati neizpodbiten (saj je vendar na filmu 
in objavljen na FB) dokaz, da sta edini sploh najdeni 
primerek v Sloveniji - prav tisti, ki je Bergantovi ušel med 
nočnim hropenjem na meglenem ljubljanskem barju - 
uspešno in neustrašno eliminirala Bogdi in Ras 24.10.2020, 
pri čemer sta uporabila svoje junačko srce in vse hladno 
orožje, ki jima je bilo v danem trenutku na razpolago in 
v postopku, opisanem v tem precej dolgem stavku, ki 
pa bi bil lahko še precej daljši, če me ne bi moj otac učil 
pisati kratke in razumljive stavke, ki sem jih uporabil v tem 
sestavku za opis filma, ki sem ga sicer objavil že oktobra 
2020 pa kmalu spet skinil, ker sem takrat v sveti jezi 
nad razvojem naših ugrabljenih protestov eliminiral vse 
protestne objave tistega leta in si za prmej rekel da se tega 
ne grem več vse do trenutka, ko sem snedel besedo ker 
sem bil lačen in mi je bila pač pri roki.

Čist zares ga ni več
29.08.2022
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“Dragi otroci, mi, vaši starši, nismo bili modri. Vse življenje 
smo hrepeneli po materialnih stvareh. Vsi naši upi so bili 
usmerjeni v znanost in tehnologijo, saj smo mislili, da bo 
to spremenilo naše življenje na bolje.

Mislili smo, da denar kupi vse, tehnologija pa lahko vse 
nadomesti. Pozabili smo na dejstvo, da so naši predniki 
preživeli in živeli od naših rek, gozdov in živali.

Pozabili smo, da je življenje v vsakem vdihu, vsakem gibu, 
vsakem trenutku.

Življenje je požirek čiste vode, sončni vzhod in sončni 
zahod, vonj pomladnega cvetja.

Želim vam, da postanete boljši gostitelji in starši, kot smo 
bili mi. Prosil bi vas, da v odnosu do narave ne pozabite 
ljubiti - in ne delate napak, ki smo jih naredili mi”.

Poslanica otrokom ob prvem šolskem letu
1.09.2022

Objave sem si začel shranjevati enkrat lani, ko so prvič 
prikapljale novice (fejk kot vse ostale), da bo FB mrknil.

Pa sem si rekel, ok, daj si jih Bogdi vsaj shrani, če si se že 
tolk matral. In ko to rečeš devici, ta to vzame nadvse resno.

Pa je bilo potem vedno več vaših pozivov (zbrcala me je 
pa Daria Stankovits), da bi moral iz tega narediti knjigo. 
In ko to rečeš devici, ta to vzame še preresno in ne 
naredi samo ene, temveč tri. Zihr je zihr. 

Dve je naša devica že končala, skupno imata 312 strani, 
tretja je v delu. Lahko da tudi v Primorskih novicah in 
Dolenjskem listu, o tem zgodovina še ni rekla zadnje 
besede.

Prihajajoči lockdowni naj vas tokrat ne skrbijo. Ne bo 
vam treba poslušati novih laži na teveju, lahko boste do 
onemoglosti brali Bogdijeve monologe. Kaj bo hujše, 
bo pokazal čas, če bodo že ure štrajkale.

Čist po vaši krivdi
7.09.2022
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Se nadaljuje ...
Če vas pri prebiranju teh zapisov zagrabi neustavljiva želja, 
da bi moje delo (12 knjig) s kako donacijo tudi podprli, 
lahko to storite brez kakršnihkoli zadržkov. 

Na voljo so štiri možnosti, opisane takoj pod knjigami na 
linku: www.guardians-earth.org/2022

ali tukaj:

1. Zaviješ bankovček v list papirja, oboje vtakneš v kuverto 
z znamko in pošlješ na PTT naslov:

Bogdan Kladnik, Čižmanova 6, 1211 Ljubljana 
2. Če je komu lažje donirati na TRR, je tam možnost vse od 
evra pa do brutto plače zdravnika specialista na UKC v času 
plandemije. 

V tem primeru mi prosim sporočite na email: 
bogdan@kladnik.net ali v ZS. Jaz sem sicer že deset let 
brez računa, ker jih, majstr za dnar, vse pogubim, ima ga pa 
moj sin. 
3. Z nakupom ‘enega ali kolikor jih uspeš spiti’ kofija na BUY 
A COFFEE. Ta račun je pa od prijateljice Sare (Hvala, Sara), ki 
mi je svoj kafetomat za par dni prijazno odstopila.

Pod ‘Your message’ napišeš: za Bogdija, lahko pa 
mimogrede častiš kofe še Sari (za Sarija), da nas bo še 
naprej razveseljevala. 
BUY A COFFEE   (klikneš ta link, naprej je enostavno, kava 
pa ravno prav sladkana) 
4. Tako da častiš pir (ali pa samostrel za zombije), ko se 
srečava na Trgu ali nekje v hosti.
Ne pucaj koj, spoznaš me po odsotni frizuri.

Doniraj po zmožnostih
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