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ПРОСТОРОТ И ВО ВРЕМЕТО 
Неговата визионерска сила и моќ не е можно Неговата визионерска сила и моќ не е можно 
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можно, остварливо, нешто на кое може да му можно, остварливо, нешто на кое може да му 

се верува, доколку подлабоко не се навлезе во се верува, доколку подлабоко не се навлезе во 
суштината на Нострадамусовите пророштва, суштината на Нострадамусовите пророштва, 

ако не знаеме колку и во колкава мерка тие се ако не знаеме колку и во колкава мерка тие се 
оствариле во текот на животот на планетата оствариле во текот на животот на планетата 

Земја.Земја.
"Младиот лав ќе триумфира над стариот."Младиот лав ќе триумфира над стариот.

Неговите очи, Неговите очи, 
во златниот шлем ќе бидат извадени,во златниот шлем ќе бидат извадени,

во една од двете борби.во една од двете борби.
Две рани со еден удар.Две рани со еден удар.

Потоа тој ќе умре во ужасна смрт".Потоа тој ќе умре во ужасна смрт".
"На тој, што со копје, без желба,"На тој, што со копје, без желба,

на мегдан ќе излезе,на мегдан ќе излезе,
и до победа нерамноправна ќе дојде,и до победа нерамноправна ќе дојде,

без оклоп и гол,без оклоп и гол,
во неговиот стан шестмина луѓево неговиот стан шестмина луѓе

ќе го грабнат среде ноќ.ќе го грабнат среде ноќ.
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"...Оваа катастрофа што го погоди Дворот, со "...Оваа катастрофа што го погоди Дворот, со 
запрепастување можам да Ви кажам дека ја запрепастување можам да Ви кажам дека ја 

предвиде пророкот Нострадамус, за кого предвиде пророкот Нострадамус, за кого 
сметам дека е подобро да биде казнет, сметам дека е подобро да биде казнет, 

отколку да клепа пророштва, кои водат кон отколку да клепа пророштва, кои водат кон 
отровни и суеверни верувања...!"отровни и суеверни верувања...!"
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Првото пророштво кое се исполнило во текот на не го-
виот живот, а предизвикало вчудоневиденост во Фр ан-
ција и во цела Европа, била трагичната смрт на фран-

цускиот крал Хенрих II. Имено, на 30 јуни 1559 година се ма-
желе сестрата на кралот, Маргарита, за Дукот од Савоја и не-
говата ќерка Елизабета за шпанскиот крал Филип II. По тој по-
вод, според стариот европски обичај, требало да се одржи 
турнир во кој би учествувал кралот против најхрабриот бол-
јарин. Три години пред тој настан Нострадамус во весниците 
го предупредил кралот да не учествува во традиционалниот 
турнир, претскажувајќи му пораз и трагична смрт. Хенрих II, 
пак, го обвинил Нострадамус дека прави интриги против него, 
а со тоа што го кажувал ја вознемирувал јавноста. Тогаш Но-
страдамус напишал:

"Младиот лав ќе триумфира над стариот.
Неговите очи (очите на кралот, з.н.), 
во златниот шлем ќе бидат извадени,
во една од двете борби.
Две рани со еден удар.
Потоа тој (кралот Хенрих II, з.н.)
ќе умре во ужасна смрт".

ПРЕТСКАЖАНА СМРТ ВО СТРАШНИ МАКИ

Во таа борба младиот лав бил Конте де Монтгомери, ка пе-
тан во шкотската гарда. Тој не сакал да се бори против кралот, 
но бил принуден на тоа. Според тогашните правила на од-
несување, секој од нив требало да се бори машки и без об-
ѕири. Како и што се очекувало, "младиот лав" го совладал 
кралот, односно неговото копје се зарило длабоко во кра ле-
вата глава, меѓу очите. Раната била застрашувачка - копјето 
вле гло низ десното око, а излегло низ левото уво. Додека 
кралот лежел во агонија, неговата сопруга Катерина де Ме-
дичи, со скршено срце, поради преголемата болка за сопругот, 
седела затворена во својата соба сè додека тој не умрел. 
Кралот "умре во страшни маки" на 10 јули 1559 година. 

Како што може да се забележи, настанот се одиграл точно 
така како што Нострадамус предвидел четири години пред 
тоа. Меѓутоа, интересно е како се одвивале настаните по-
врзани за кралот Хенрих II, по обнародувањето во печатот на 
Првиот вековник на Нострадамус (1555), во кој се прет ска-
жувала кралевата судбина. Кога на својот сопруг Катерина му 
го прочитала кватренот 35 од спомнатиот Вековник, кралот 

кој многу не им верувал на видовитите луѓе, малку се возне-
мирил, со видлив страв на лицето. Имено, зборовите на Но-
страдамус сосема се поклопувале со пророштвото кое три 
месеци претходно го дешифрирал дворскиот астролог Лук 
Гаурик, кој поради тоа го затвориле. Во првото и во про рош-
твата кои потоа биле објавени, кралот неколку пати бил пре-
дупреден да не учествува во никакви борби сè додека не на-
полни 41 година, кога и службено му завршувала обврската да 
учествува во какви и да било дворски турнири. Имено, "не-
говите ѕвезди" претскажувале дека тој, како последица од 
борба, ќе се здобие со тешка рана во главата, од која "ако не 
се излекува, ќе умре во страшни маки".

Видно загрижен од тоа што го прочитал, кралот Хенрих II го 
повикал кај себе пророкот Нострадамус, со цел поблиску да 
му го појасни претскажувањето за неговиот живот. Од гратчето 
Салон, до летната резиденција кај Париз, во Сент Жермен-ен-
Лајс (Saint-Germain-en-Laue), каде  што кралот и кралицата би-
ле на одмор, Нострадамус требало да патува осум седмици. Би-
дејќи на одредени пунктови го чекале одморени коњи, ор га-
низирано по заповед на кралот, тој патот го минал за четири 
седмици. Во Париз го пречекал големиот водач на француската 
армија, генералот Ане Монтморенци, по што во придружба на 
воена единица Нострадамус го одведеле во летната кралска 
резиденција на, како што пишувале тогашните весници, "итен 
состанок со кралот и кралицата". Францускиот двор бил 
подготвен да го дочека Нострадамус. На влезот во кралскиот ПАРИЗ БИЛ СВЕДОК НА НОСТРАДАМУСОВОТО ПРОРОШТВО

ФРАНЦУСКИОТ КРАЛ ХЕНРИХ II
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дворски комплекс стоеле голем број високи дворјани и нив-
ните сопруги, облечени во скапа и раскошна облека, кои со 
значително љубопитство гледале во прославениот пророк. 
Гостинот од Салон се движел меѓу шпалирот, при што го оп-
сипувал силен пријатен мирис од скапи пудри и парфеми, со 
кои биле нашминкани и намирисани дворските контеси. На 
благите наклони од дворјаните Нострадамус возвраќал со бла-
га насмевка на лицето.

Во кралскиот апартман, подготвен за свечени прилики, Нос-
традамус бил пречекан од кралот и од кралицата во свечена 
облека. Кралот бил блед и не толку расположен за раз говор, 
но кралицата била силно возбудена од што повремено й се 
тресела снагата, значително исплашена од тоа што оче кувала 
да го слушне од пророкот. Во тие околности, на ди пломатски 
начин, со оптимистички тон, Нострадамус го об јас нил кват-
ренот 35, сугерирајќи му на францускиот суверен да се откаже 
од секаков вид двобои. По ова, многу вознемирен, кралот 
излегол од салонот. Потоа кралицата Катерина и Нострадамус 
долго време останале и разговарале за различни прашања 
поврзани со астрологијата и видовитоста. Во ди скусијата по 
тие прашања, пророкот й оставил силен впечаток на ам би-
циозната кралица. Задоволна од разговорот таа ор ганизирала 
Нострадамус да отседне во најлуксузниот хотел во Париз. 
Како благодарност за тоа што одговорил на поканата да дојде 
во кралскиот двор, кралот Хенрих II му подарил ка дифен па-
ричник со сто круни, во кој имало и 30 круни од кра лицата 
Катерина. Нострадамус тоа не го сфатил како на града, бидејќи 
само патот од Салон до кралската резиденција го чи нел сто 
круни. 

ДА СЕ СЛУШНЕ ЗА ВИСТИНСКАТА ИДНИНА

Меѓутоа, неговата финансиска положба видливо се по доб-
рила, бидејќи многу дворјани почнале да го посетуваат во хо-
телот во Париз, решени да платат многу повеќе отколку што 
треба, само за да добијат "специјален совет" или да им се из-
работи "хороскоп за нивната животна судбина", во што 

Зачудувачки е начинот на кој ги бележел годините на 
случувањата, при што користел анаграми. На пример, со 
бројките 20 х 3 + 6, ја означил 1660 година, кога се случил 
пожарот во Лондон, кој во историјата на човештвото се 
смета за голема катастрофа во главниот град на Англија. 
Тоа е втората претпоставка која се исполнила по неговата 
смрт. Нострадамус имал неверојатна способност во по-

глед на точноста со која ги лоцирал местата на настаните. 
На пример, го спомнал селото Варен во Франција, кое во 
негово време не постоело. Во ова село, во 1701 година, 
францускиот крал Луј XVI и неговата сопруга Марија Ан-
тоанета ги дочекале француските востаници, кои бегале 
за да се спасат од разјарените маси во Париз. Кралот го 
вратиле во престолнината и таму бил егзекутиран.

Нострадамус бил многу вешт, односно способен да им ја прет-
скаже нивната вистинска иднина.

Во еден посебен кватрен Нострадамус ја предвидел и суд-
бината на партнерот во двобојот со кралот, капетанот Монт-
гомери, претскажувајќи дека тој ќе биде физички ликвидиран 
на подмолен начин, како одмазда за смртта на кралот. Во еден 
од неколкуте кватрени, четири години пред да се случи тој 
грозен чин, напишал:

"На тој, што со копје, без желба,
на мегдан ќе излезе,
и до победа нерамноправна ќе дојде,
без оклоп и гол,
во неговиот стан шестмина луѓе
ќе го грабнат среде ноќ.
И тој ќе умре во страшни маки".

ДВОРЈАНИТЕ ОД ВЕРСАЈ БАРАЛЕ ХОРОСКОП ЗА СВОЈАТА СУДБИНА

ВЕРСАЈ
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(продолжува)

Се случило така како што предвидел Нострадамус. По тра-
гичната смрт на кралот Хенрих II, во францускиот Парламент 
се одржала тајна седница на која се донело решение да се при-
твори капетанот Монтгомери, и тој да се погуби, како одмазда 
за загинатиот француски суверен. Ова решение било спро-
ведено на 17 јули 1559 година. Доцна навечер, шестмина по-
лицајци влегле во неговиот стан, го грабнале од постела "без 
оклоп и гол", и го спровеле во полицијата, каде по долго и 
сурово мачење бил ликвидиран.

Остварувањето на овие две пророштва предизвикале вчу-
доневиденост и своевидно запрепастување во јавноста, по 
што "името на Нострадамус", како што пишувало во то гаш-
ниот печат, "им стана познато дури и на децата во пелени". 
Неговата популарност и репутација им пречеле на многу лич-
ности и тие почнале да прават интриги и планови за физичко 
ликвидирање на Нострадамус. 

По двата трагични настана шпанскиот амбасадор во Париз 
му напишал писмо на кралот Филип II, од кого барал да се за-
земе пророкот да се казни, за да не ја вознемирува јавноста. 
Во писмото, меѓу другото, пишувало: 

"...Оваа катастрофа што го погоди Дворот, со запре па с-
тување можам да Ви кажам дека ја предвиде пророкот 
Нострадамус, за кого сметам дека е подобро да биде каз-
нет, отколку да клепа пророштва, кои водат кон отровни и 
суеверни верувања...!"

По овие настани почнале да се остваруваат и другите про-
роштва на Нострадамус, кои во 1555 година биле обнародени 
во францускиот печат. Прво се оствариле пророштвата по вр-
зани за трагичната судбина на тројцата синови на кралот Хен-
рих II. Тогаш пророкот напишал:

"Првиот син ќе остави вдовица
и несреќен брак, пред осумнаесет години 
- уште малолетен. Вдовицата
ќе направи два острова (Шкотска и
Англија, з.н.) да водат војна.
А за другиот, венчавка ќе се случи,
кога ќе биде многу млад".

Пророштвата на најголемиот визионер во исто-
ријата на човековата цивилизација, Михаел Ностра-
дамус, со векови го возбудуваат светот. Овој доктор 
по медицински науки живеел во време кога науката 
била на најниско ниво. Со својата визионерска моќ, 
навлегувајќи длабоко во времето и во просторот, 
претскажал многу настани кои го потресувале и во 
иднина ќе го потресуваат светот.

Визионерската моќ на Нострадамус одела до таму 
што тој ги погодил дури и имињата на голем број лич-
ности од историјата, меѓу другите на Луј Пастер, кој 
во 1889 година ја пронајде стерилизацијата, на Ма к-
сим Горки, аферата Драјфус, Адолф Хитлер, на "шпан-
скиот Франко", за кој вели дека "ќе го формира ре-
жимот во Шпанија", речиси на сите папи, опишувајќи 
ги и нивните животни судбини, потоа на браќата Ке-
неди, на неодамна починатиот американски прет-
седател Роналд Реган, го претставил дури и атентатот 
кој бил извршен врз него, потоа ги прикажал Мар-
гарет Тачер, Садам Хусеин, Хомеини, палестинските 
лидери Абу Абас, Абу Нидал и многу други.

ГИ ГЛЕДАЛ СЛУЧУВАЊАТА ВО ЦЕЛА ЕВРОПА, НО, И ВО СВЕТОТ

НАПИШАЛ ГОЛЕМ БРОЈ КВАТРЕНИ И ЦЕНТУРИИ


