PREROKBE
Po letu 2030 se bodo po Evropi, predvsem na Poljskem, začeli goditi čudeži. (Odzvok Baala
Šem Tova, Gospoda prijaznega imena.)
Baal Šem Tova je bil v 18. stol. velik čarovnik in je umrl med svetim obredom. Navedenega
leta predvidevam njegovo vnovično vrnitev. To sklepam glede na svojo teorijo o času, ki sem
jo obrazložil v knjižici z naslovom PREROKBE.
Leta 2045 bo himna God save the king zadnjič zapeta po protokolu, kar pomeni konec
monarhije.
Ni čudno, da so za bregom načrti, Slovenijo priključiti Avstriji, saj je Slovenija časovni fond
Ilirskih provinc izčrpala, medtem ko bo Črna gora rasla. Dobrih sto let pred ključnim letom
1895 je Kranjska dobila posebni deželni status v Ilirskih provincah. Seveda Ilirske province
niso bile obstojne, zato je tudi dobrih sto let po ključnem letu 1895 vprašanje samostojne
Slovenije. Črna gora je istočasno, se pravi, sto let pred ključnim letom 1895 kljubovala tako
Turkom kot nekakšnim Ilirskim provincam. (Ilirske province so pa pogoltnile samostojni
Dubrovnik). Torej, analogno z dogodki v preteklosti (ca 200 let) sem prepričan, da ima Črna
gora prihodnost, Slovenija pa ne. Linhartovo pismo Martinu Kuraltu, da je Slovenija vlačuga,
najdeva zgodovinski temelj (prilizovanje Bruslju itd.)
Padanija je dejstvo, ki se vrača kot adekvat (1) Beneškega patriarhata.
Padanija je politični načrt, da bi se severna Italija politično osamosvojila. Glede na dogodke
izpred 200 let smo se vrnili v čas beneškega patriarhata, kar Padaniji daje možnost
osamosvojitve.
20. oktobra 2006 se je reinkarniral Hudič. Odsev izpred 200 leti s smrtjo St. Germaine – ne
pomeni nič dobrega za svet.
Leto -1628 (minus), ko je v potresu izginila Kreta, išče danes svojega ustreznika. Se pravi
kraj, ki bo docela izginil.
Leto -1635 (minus), ko je nastal prepis poročila o Anunakih Atra-Hasis, to je bik/kača. Bo naš
čas prinesel vesti o življenju v vesolju tudi nam malim, kajti elita ima te vesti že od leta 1965!
Slepi Izak (predsedniška lutka, za katerega še ne vemo, kdo bo) proti sodobnemu Ismajlu
(Barack Obama)! Gotovo nudi zgodovinski zaplet.
Še v tem stoletju bo spregovorila Adamova govoreča lobanja. (Ko bi vsaj povedala, kdo bo
danes v zgodovini in Bibliji izgubljeni Set, tretji Adamov sin. Glede na to, da je Bog Adamu
in Evi dal tretjega sina Seta, bi bil lahko sodobni Set rešitelj Zemlje.
Leto 2016 in Ljubljana, mesto uniči nekaj ogenj nekaj voda. Popolnoma uničena bo Narodna
knjižnica. Razlog: Njen predhodnik pred 200 leti je licejska knjižnica, nastala iz izropanih
samostanskih zbirk.
Koraki usode so, kot sem napovedal že pred 15 leti, pospremili Slovenca v Vatikan. Zakaj,
čemu ne bomo izvedeli, ker čistih računov ne zaslužimo. Bomo pa ob kulturno-umetniški
fond v celoti; in bomo goli in bosi pred Zgodovino. V Vatikanu bo uničen ves fond, ki
dokazuje, da so Slovenci aborigini v Evropi.

Kdo se danes, kot Sara, smeje in posmehuje bogu in kdo bo jutri, kot Rahela, jokal in
objokoval svojo nerodovitnost! (V mislih imam Slovenijo)
Kakšno mesto v mediteranski prtljagi zavzema Slovenija? Namigi:
-Imun / Emanuel, iz Imuna; (Imun = Emona. Moderna razlaga je emona = ljubljena, ljubljeno
mesto. Moja razlaga: emona = imun = obljubljena)
-Ljubljano čaka usoda Jezusovega Jeruzalema; (uničenje)
-Radovna / Sveti Jordan Jordan, Radovna, (isti besedi); (Jordan - Janez Krstnik krsti Jezusa,je sveta reka. Torej je Radovna tudi sveta reka, pa smo na to pozabili)
-Noriško kraljestvo kot Mrtvo morje; (zgodovinsko kot mrtvo morje)
-Triglav / treugga dei (azil), Trojni David in njegov alias Vidov ples pred oltarjem (Triglav bi
bil lahko pribežališče pred nesrečami);
-Nanos / Anunak; (ista beseda). Nanos bi lahko postal neko središče novodobne koristne
znanosti. Tako kot so bili Anunaki v svojem času)
-Bohinj / Bahučara Mata (stara indijska pramati); (Bohinj, Bahučara ista beseda. Ko bomo
gledali na Bohinj s te časovne perspektive, nam bo postal dragocenejši)
-Pstuh (pustež) / iz stoga, triglavskega Oriona;
-balkanska šifra: knez Lazar – Njegoš črnogorski – Kraljevič Marko in Matjaž
Slovenski
a) knez Lazar srbski, (Lazar je srbski kralj oz. knez in svetnik srbske cerkve)
b) Njegoš črnogorski kot etiopski negasti, sveti kralj, (Njegoš je črnogorski cerkveni in
posvetni poglavar)
c) kraljevič Marko in kralj Matjaž Slovenski (Marko je balkanski junak)
Da Vincijeva šifra je: Janez Evangelist = Magdalena.
Teozof Steiner izvaja Janeza iz obujenega Lazarja, v besedi Lazar pa vidim Asarja, oziroma
Ozirisa.
Njegoš je glede na Lazarja Janez, Janez pa glede na Ozirisa Nefer. Torej je balkanska šifra:
Knez Lazar srbski – Njegoš Črnogorski – Kraljevič Marko
Besedo Sloven slišim kot klovn, klun, derviš. Klun ni slabšalno, kot tudi plešoči derviš ni
slabšalno. Tudi David je plesal pred Skrinjo zaveze; celo tako: Sloven kot iz rodu Levijev, to
je iz rodu judovskih svečenikov. (Apostol Matija Levijev bi bil lahko tudi kralj Matjaž.)
Evropa kot bik/krava in Azija kot kača si sploh nista nasprotujoči si besedi; 1. spoj: Anunak;
2. spoj: Evrazija. DNA sorodstvo med obema je lahko obema v korist. Kača in govedo imata
enake odseke DNA-ja. Traja pa spor, katero mesto je večno – ali Rim v Evropi ali Jeruzalem
in Bizanc v Aziji. (Bizantinska cesarica Irena ni privolila v evroazijski spoj, in je zavrnila
Karla Velikega kot snubca.) (Religija: ortodoksna proti zgolj rimokatoliški.) (Azijsko kačo
Azis/Ahis premaga heroj Thraetona Athvija alias Trita Aptyah ali Triglav/Trot – rojen seve iz
Device.)
Bodo novi Argonavti naredili, da bo Ljubljansko Barje z Ljubljanico imelo plovni vodostaj,
vsaj do Zgornje Ljubljane? In bo Jazon (vodja Argonavtov) častni občan Ljubljane – otoka?
Se bo nosilec azijske kače šel z Evropo taurobolium (bikoborbo)?
Bo to genetski spodrsljaj ali direktni prevzgojni ukrep azijske gospe scientiae, da bodo
evropski moški, razen sužnjev, človek na prašičjih nogah.(Kot v preteklosti kitajske gospe!)?

Kaj bo padlo iz zraka in bo prišlo iz morja? Negativna senzacija bo gotovo ljudožerstvo. Taka
je paradigma neizogibne usode. (Že po Nostradamusu)
Evropi so vsiljeni nazori, da so njeni temelji katoliški, in da jo bo ogrozil Antikrist; morali se
bomo pa sprijazniti z Antialahom, ki ga Nova zaveza ne pozna, kot tudi ne ve za Novi svet. Se
bo končno našel izgubljeni Inđil! (Originalni Jezusov Evangelij).
Pa še tole: Mozesovi izraelski migranti iz Egipta so predpodoba sodobnih migrantov Balkana
in Bližnjega Vzhoda. Naše leto 2015 je na drugi strani časa leto minus 1585. Če zaznavamo
preseljevanje narodov od leta 1990, v balkanski moriji, potem nas, upoštevaje 40 let
izraelskega potikanja po puščavi, čaka še 15 let tavanja ljudstva sem ter tja. (Tisti čas kot
Izraelci se je potikal po svetu Odisej, in Toharci so dospeli iz Evrope na Kitajsko.)

