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Пророштвата на најголемиот визионер во Пророштвата на најголемиот визионер во 
историјата на човековата цивилизација, историјата на човековата цивилизација, 

Михаел Нострадамус, со векови го Михаел Нострадамус, со векови го 
возбудуваат светот. Овој доктор по возбудуваат светот. Овој доктор по 

медицински науки живеел во време кога медицински науки живеел во време кога 
науката била на најниско ниво. Со својата науката била на најниско ниво. Со својата 

визионерска моќ, навлегувајќи длабоко во визионерска моќ, навлегувајќи длабоко во 
времето и во просторот, претскажал многу времето и во просторот, претскажал многу 
настани кои го потресувале и во иднина ќе настани кои го потресувале и во иднина ќе 

го потресуваат светот.го потресуваат светот.
Ако навистина се остварат Ако навистина се остварат 

Нострадамусовите предвидувања за Нострадамусовите предвидувања за 
човештвото, така како што се дадени во човештвото, така како што се дадени во 

неговите центурии и кватрени, тогаш треба неговите центурии и кватрени, тогаш треба 
да бидеме премногу загрижени за да бидеме премногу загрижени за 

судбината која нас на планетата Земја нè судбината која нас на планетата Земја нè 
очекува во поблиска иднина.очекува во поблиска иднина.

Според Нострадамус, територијата на Според Нострадамус, територијата на 
Македонија ќе има клучна улога во новата Македонија ќе има клучна улога во новата 
последна трета светска војна, а таа нема да последна трета светска војна, а таа нема да 

се случи "доколку надвладее разумот", затоа се случи "доколку надвладее разумот", затоа 
што "судбината на човекот не е во што "судбината на човекот не е во 

природата, туку во неговите раце" и дека природата, туку во неговите раце" и дека 
единствено тој, "човекот", може да ја спречи единствено тој, "човекот", може да ја спречи 

големата катаклизма и своето големата катаклизма и своето 
самоуништување. самоуништување. 
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Пророштвата на најголемиот визионер во историјата на 
човековата цивилизација, Михаел Нострадамус (1505-
1563), со векови наназад го возбудувале светот. Овој 

док тор по медицински науки живеел во едно глуво време, во 
време на бајачки и вражалки, кога науката била на најниско 
рамниште. Со својата визионерска моќ, навлегувајќи длабоко 
во времето и во просторот, претскажал многу настани кои го 
потресувале и во иднина ќе го потресуваат светот. Многумина 
му веруваат на Нострадамус, меѓутоа има и такви кои со го-
лема скепса гледаат на неговите пророштва. Неговата ви зио-
нерска сила и моќ не е можно да се сфати и да се прифати како 
нешто можно, остварливо, нешто на кое може да му се верува, 
доколку подлабоко не се навлезе во суштината на Нос тра да-
мусовите пророштва, ако не знаеме колку и во колкава мерка 

МИНАТОТО И ИДНИНАТА 

Големината на Нострадамус се состои во тоа што тој го 
спознавал сè она што се случувало пред него, во текот на не-
говиот живот и она што е оддалечено со стотици години, не-
видливо и нему непознато и несфатливо. На особен начин тој 
ја опишува историјата на Европа, Азија и на Америка, ги опи-
шува човековите успеси, неуспеси и трагедии, не само на 
Земјата, туку и во Вселената. Цели два века Европејците сло-
бодно ги читале и ги коментирале неговите визии и пораки за 
иднината, сè до 1781 година, кога римскиот папа ги забранил 
и ги анатемисал. Не случајно и не без причина го направил 
тоа, зашто и самиот ги осознал силата и имагинарната моќ на 
Нострадамус. Нобеловецот Алексис Карел вели дека Ностра-
дамус со својата свест патувал низ времето и низ вековите, и 
не само што ги откривал настаните кои се случувале далеку 
зад него, во текот на неговото време и далеку пред него, туку 
дека бил во состојба да ги види, да ги лоцира и временски да 
ги одреди. Неговата свест пуштала пипала, и тоа многу лесно, 
во просторот и во времето, и дека таа свест, ослободена од 
своите физички рамки, минатото и иднината ги гледала како 
на дланка. Ова на најилустративен начин кажува колку била 
силна и голема пророшката способност на Нострадамус.

Многумина истражувачи си го поставуваат прашањето - 
каков човек бил тој кој го предвидел денот и часот кога ќе ум-
ре, денот и часот кога ќе биде откопан неговиот гроб, за по тоа 
неговите мошти да бидат пренесени на некое друго повидно 
место, кој предвидел настани што ќе се случат стотици години 
по неговата смрт? 

ПРЕДВИДУВАЊАТА НА ПРОРОЦИТЕ 

Нострадамус многу точно и прецизно ја предвидел смртта 
на многу француски кралеви, ги предвидел големиот пожар 
во Лондон, триумфот и смртта на кралицата Елизабета I, Фран-
цуската и Октомвриската револуција, доаѓањето на Адолф 
Хитлер на власт, Втората светска војна, катастрофата на Челин-
џер, гледајќи ја како голема небесна експлозија која се урива 
врз морето, освојувањето на Месечината, распаѓањето на Вар-
шавскиот договор, падот на Чаушеску и многу други настани. 

Според тоа, ако се оствари претскажувањето за нова - трета 
светска војна, тогаш конечно и дефинитивно ќе завршат сите 
војни, за потоа цивилизацијата да биде целосно уништена во 
2026 година. Од содржината на кватрените и центуриите вр-
зани со овој настан, може да се забележи дека тоа би зна чело 
крај на светот. Имено, тоа е она предвидување за кое сите 
истражувачи и аналитичари на визионерското дело на Но-
страдамус се надеваат и му се молат на Бога да не се оствари. 
Нострадамус и самиот вели дека нема да дојде до трета свет-
ска војна "доколку надвладее разумот", додавајќи дека "суд-
бината на човекот не е во природата, туку во неговите раце" и 
дека единствено тој, "човекот", може да ја спречи големата ка-
таклизма и своето самоуништување. 

Нострадамус е еден од најпознатите пророци, кој со својата 
претскажувачка моќ го вчудоневидува светот, но и многу дру-
ги видовити луѓе пред него и по него ја зацртаа иднината на 
човековата цивилизација. Застрашувачки е тоа што повеќето 
од нивните предвидувања го претскажуваат уништувањето на 
светот во една нова нуклеарна војна. Ќе посочиме само не-
колкумина, исто така, познати пророци, кои битно не се раз-
ликуваат во прогнозите кои ги дал Нострадамус. 

Шкотскиот фармер од XVII век, Браун Сијар, употребувал 
ма ло полирано парче од метеор и во него, како на дланка, ги 

тие се оствариле во текот на животот на планетата Земја. Ра-
ководејќи се од тие причини, ќе се обидеме одблиску да го 
анализираме природниот феномен наречен Нострадамус, за-
ш то само така ќе можеме да ја сфатиме и да ја осознаеме не-
говата величина во сферата на видовитоста. Оние кои ин-
тензивно работат на дешифрирањето на тие пророштва нè 
уве руваат дека сè што Нострадамус предвидел за иднината се 
остварило беспрекорно точно и во строго определено време, 
кое тој го предвидел. Ако е така, тогаш имаме многу причини 
да се занимаваме со овој феномен, зашто неговите пророштва 
за иднината ни најмалку не се оптимистички за човештвото. 
Ако тие навистина се остварат така како што ни се дадени во 
неговите центурии и кватрени, тогаш треба да бидеме пре-
многу загрижени за судбината која нè очекува во нашата по-
блиска иднина.

"И зборовите мои, кои ми доаѓаат од устата, изле-
гуваат од срцето, бидејќи со својата душа го гледам 
она што вие ниту со очите свои не можете да го видите. 
А кога ќе се слушне мојот глас, тоа е гласот на срцето, 
кое разговор со душата моја води, бидејќи срцето мое 
е замена на очите ваши и телото и душата ваша!"
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гледал настаните кои ќе се случат во иднината. На парчето 
метеор тој го видел доаѓањето на возовите, водоводите и гас-
ните цевки, но и губењето на моралот во XX век. Тој е за бе-
лежан по едно предвидување кое се однесува на нуклеарната 
војна и на еколошката катастрофа на нашата планета. Во него 
се вели дека "човекот, еленот и сите други животни ќе бидат 
уништени од еден ужасен црн дожд". Знаеме дека водата по-
мешана со нуклеарните врнежи создава црн дожд. Имено, ова 
предвидување се однесува на нуклеарна војна по која ќе 
следува нуклеарна зима, која сосема ќе го уништи светот. 

Исто пророштво може да се најде и во еден стар манастир 
во Франција, каде што во XV век анонимен калуѓер запишал: 

"Ќе дојде до војна пред која 
сите претходни војни ќе избледнат...!
Огнени струења ќе доаѓаат од облаци,
оттаму каде што нема облаци,
коишто ќе носат смрт и ужас...!"
Ова застрашувачко предвидување целосно се поклопува 

со она на Нострадамус, а кое се однесува на третата светска 
војна. Дообјаснувајќи го своето пророштво анонимниот ка-
луѓер натаму вели:

"Во средината на едно големо водено пространство
(се мисли на Атлантикот или на Пацификот, з.н.),
сите големи градови од двете страни на водата,
ќе изгорат и ќе бидат закопани".
Во својот запис натаму калуѓерот ги опишува идните воини 

на Армагедон како луѓе кои живеат како кртови, за кои вели 
дека се наоѓаат на 300 стапки под земјата. Знаеме дека сис-

темите за управување со нуклеарните проектили се сместени 
на 300 стапки под земјата, а тој ова го предвидел многу векови 
пред да се случи, што е зачудувачки, бидејќи живеел во време 
кога свеќите ја осветлувале ноќта, лекарите им пуштале крв на 
болните и на коњите и кога бајачките им ја претскажувале суд-
бината на луѓето. Во таа сеопшта темнина некој да може да ја 
види технолошката иднина на една современа цивилизација, 
секако претставува своевидна инвентивна способност на ед-
ен човек, чија свест го видела она што било незамисливо за 
времето во кое живеел.

Еден друг свештеник од XVII век, Птоломеј, кој бил забе ле-
жан по своите пророшки способности, ги предвидел Фран-
цуската револуција и воените подвизи на Наполеон Бонапарта. 
Тој го видел Хитлер и го нарекол "свиреп водач кој ќе пре-
дизвика голем раздор, човек кој ќе дојде од хаосот и во хаосот 
ќе се врати, освојувајќи ги и опустошувајќи ги соседните зем-
ји". Знаеме дека Хитлер дојде од хаосот на Германија по Првата 
светска војна и светот го остави во хаос. Тој ја предвиде Сту-
дената војна, но и доаѓањето на третата светска војна, за која 
вели дека "ќе му стави крај на светот". Еден од аспектите на 
катастрофата на нашата планета е нешто што тој го нарекува 
"меч со поинаков облик, кој ќе има способност да го сече не-
бото".

Во последниве десет илјади години се исполниле 75 отсто 
од предвидувањата на стотина пророци. Тие потекнуваат од 
различни краишта на светот и од различни времиња. Има про-
роци како Нострадамус, кој се одликува со  посебна, зачу ду-
вачка инвенција. Како што може да се забележи, во поглед на 
иднината на човекот, сите тие делат една заедничка визија. 
При тоа, можат јасно да се издвојат два правца на нашата блис-
ка иднина: едниот е Страшниот суд и уништувањето, а другиот 
ја пробива патеката на трулежот и бедата кои ги нарекуваме 
историја.

Оттаму и загриженоста на луѓето за судбината што ги оче-
кува. 

Каков човек бил тој кој го предвидел денот и часот 
кога ќе умре, денот и часот кога ќе биде откопан не-
говиот гроб, за потоа неговите мошти да бидат пре-
несени на некое друго повидно место, кој предвидел 
настани што ќе се случат стотици години по неговата 
смрт? 

СТРАВОТ НЕ Е БЕЗ ПРИЧИНА

Предупредувањето дека ќе дојде до трета светска војна 
многу медиуми во светот го сфатија крајно сериозно. Името на 
Нострадамус и неговите пророштва поврзани со војната, по-
веќе од дваесет години се наоѓаат на ударните места на ст ра-
ниците на најтиражните весници и на скапите телевизиски 
програми. Тоа не е без причина, зашто повеќе пати пророкот 
предупредува дека постојните мирољубиви односи меѓу две-
те светски сили, меѓу Русија и Америка, нема долго да траат и 
дека без оглед на сè ќе има трета светска војна. На едно место 
тој изрично вели:

"Двајцата (се мисли на Русија и на Америка, з.н.),
нема да останат здружени за долго.
По 13 години тие ќе ја предадат својата сила
на варвари (на земји со нуклеарно оружје, з.н.).
И на двете страни ќе има 
огромни загуби и разурнувања". 

КРАЛИЦАТА ЕЛИЗАБЕТА IКРАЛИЦАТА ЕЛИЗАБЕТА I
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Ако подлабоко и аналитички се навлезе во суштината на 
ова пророштво, ќе се дојде до заклучок дека сепак не е ис-
клучена можноста од појава на нова војна. Првата причина за 
ова би можело да биде евентуалното загрозување на инте-
ресите на едната за сметка на другата воена сила во сферата 
на влијанието. Тоа што западната воена алијанса - НАТО по-
стојано го стеснува обрачот околу Русија, чија крајна цел е во 
некој даден момент, оваа до неодамна моќна воена сила да ја 
стави под своја контрола и доминација, се чини Русија многу 
не ја загрижува, бидејќи во воено-технички поглед се смета за 
посупериорна од НАТО и од Америка, дека располага со мо-
дерно пософистицирано оружје отколку нејзините "западни 
партнери". Од друга страна, пак, гледано историски, досто-
инството на Русија нема да дозволи да падне на колена и да 
биде ставена во искушение или во не која подредена улога. За 
Америка, пак, негативно влијание во односите со Ру сија може 
да има отворената помош која Русија му ја дава на Иран во 
поглед на користењето на нуклеарната енер гија, во што таа 
гледа голема опасност по светскиот мир. А тоа не е без при чи-
на, зашто Нострадамус на повеќе места предупредува дека 
војната ќе почне од Персија, односно од Иран, што не е не-
возможно. Имено, уште во текот на т.н. Заливска војна, во 1991 
година, кога Америка и нејзините сојузници го на паднаа Ирак, 
тогашниот министер за на дворешни работи на Иран, Мо хта ша-
ни, изнесувајќи го официјалниот ст ав на Техеран за вој ната, 
изјави дека "Иран нема да стапи во одбрана на Ирак, туку дека 
самиот ќе се пресмета со големата американска сатана и со 
нејзините со јузници кога за тоа ќе дојде време". Пе риодот од 
13 години, пак, паѓа меѓу 1999 и 2012 година, што значи дека 
ток му во тој период би можело да дојде до влошување на од-
носите меѓу двете воени сили - Русија и Америка и до по четок 
на нов воен конфликт. 

Во овој момент може да се каже дека со една нога веќе сме 
влезени во тре тата светска војна која, според пророштвата на 
Нострадамус, е почната уште во 1999 година, со војната на за-
падната воена алијанса против Југославија. Крајот на времето 
е сега. Во него живееме. Првата жртва ќе биде Израел. Не при-
јателите ќе ја нападнат таа земја ноќе, со силен хемиски и био-
лошки напад, а како последица на тоа бројот на жртвите ќе 
би де огромен. Претскажано е дека Израел ќе биде нападнат 
со стратегиско нуклеарно оружје, со што ќе биде означен по-
четокот на тре тата светска војна. Ова само како првично по-
јаснување за Ар магедон, за новата последна војна во која, 
спо ред Нострадамус, територијата на Македонија ќе има клуч-
на улога. 

Своите центурии Нострадамус ги пишувал во време на го-
леми верски судири, кога на пророците се гледало како на 
ѓаволи. Самиот вели дека бил принуден тајно да пишува, би-
дејќи и тој и неговото дело лесно можеле да се најдат на удар 
од католичката црква. При тоа, појаснува дека сè што знаел 
сакал да го каже, но дека тоа не смеел да го стори токму по-
ради инквизицијата. Тоа го натерало да употребува анаграми 
(на пример: наместо Париз пишувал Рипаз, наместо Хенрих - 
Хирен и сл.), и да пишува нејасно, надевајќи се дека добро 
упатените во астрологијата сепак ќе сфатат што сака да каже, 
дека лесно ќе го протолкуваат и ќе го дешифрираат. Ова се 
дознава од писмото кое му го испратил на францускиот крал 
Хенрих II, кој постојано му префрлал дека пророштвата ги 
пишува нејасно и неразбирливо за обичниот читател. Имено, 
во писмото јасно кажува дека во секој кватрен можел да го 
назначи точно и местото и времето на настанот, но дека тоа 
нема да й се допадне на црквата. Тој свесно ги замаглувал свои-
 те енигматски реченици бидејќи, како што вели, лесно можел 
да се најде на оган. 

Уште на почетокот од центуриите Нострадамус го објаснува 
начинот на кој доаѓал до своите визии за иднината на човекот. 
Тој вели: "И зборовите мои, кои ми доаѓаат од устата, изле-
гуваат од срцето, бидејќи со својата душа го гледам она што 
вие ниту со очите свои не можете да го видите. А кога ќе се 

слушне мојот глас, тоа е гласот на срцето, кое разговор со ду-
шата моја води, бидејќи срцето мое е замена на очите ваши и 
телото и ду шата ваша!" Како што може да се за бележи, во овие 
зборови има и пое зија и филозофија. Од ова произлегува дека 
неговите сознавања, неговите пред видувања за иднината, из-
вирале од длабочината на неговата душа, од срцето. Неговите 
пророштва се пот пирале исклучително врз движењето и по-
ложбата на небесните тела и врз астролошките проценки, а 
ве ли дека со нивна помош проникнувал во на станите и го од-
ре дувал времето на слу чувањето на соодветниот настан. Ис-
товремено, тој ја открива и техни ката на своите ноќни пату-
вања во ид нината. Вели дека во поттикнувањето на визиите 
користел троножна ме сингена топка со вжештена вода, пла-
мен и волшебно стапче. Гледајќи во вжештената вода доаѓал 
во специјална положба, која неговиот ученик, Жан де Савињи, 
ја опишува како "треска од необичен вид", односно во состојба 
на транс. Пророкот седел во својот ра ботен кабинет, околу 
него имало пре многу макети на системот на не бес ните тела, 
поставени во разни по лож би, и гледал во вжештената вода на 
чија површина се отсликувале настаните. И така, тоа што го 
гледал и го регистрирал во својот дневник. 

Нострадамус е интересна личност како пророк, научник, 
лекар, астролог и историчар. Во сите овие области се потврдил 
како голем стручњак и добар познавач на општествените и на 
природните закони и законитости. Велиме добар познавач, 
бидејќи тоа било време на вештерки. Имено, шеснаесеттиот 
век бил век на големи суеверија. Многу луѓе биле обвинувани 
и ставани на ужасни маки, бидејќи ширеле суеверие. Светот 
живеел во темнина и незнаење за појавите кои се случувале 
околу него. Претскажувањата за ова време Нострадамус ги 
опи шал како големи разурнувања на човештвото, кое било 
плод на нејасната претстава која луѓето ја имале за појавите 
кои се случувале околу нив и за мрачните доживувања во кои 
често се наоѓале. А токму во таа темнина и незнаење Но стра-
дамус ги создавал своите визии за човештвото, ги сознавал, ги 
доживувал и ги предвидувал настаните во иднината.

(продолжува)


