МАКЕДОНСКО СОНЦЕ

ЕКСКЛУЗИВЕН ФЕЉТОН

ЗОШТО СЕРИОЗНО НЕ СЕ
СФАТИ НОСТРАДАМУСОВОТО
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА ДЕНЕШНИНАТА?
"Небото ќе гори на 45-от степен
географска широчина.
Кон големите градови (Вашингтон и Њујорк, з.н.)
кон Нов Град (Њујорк, з.н.)
Одеднаш огромен пламен од небото,
ќе вивне нагоре.
Новите градови и планините (облакодерите, з.н.)
направени од човекот
ќе ги снема во морските води.
Ниту еден од жителите
во планините (облакодерите, з.н.)
нема да преживее.
Целата земја ќе биде потресена.
Мирот ќе го снема под ужасна војна".
"Недалеку од Црното Море тие ќе
дојдат од Персија (Иран, з.н.).
Црковните царства
ќе бидат совладани од нив.
За помош ќе биде доцна.
Персија ќе ја заземе Македонија.
Франција ќе биде нападната од пет страни.
Алжир и Тунис ќе й се приклучат на Персија".

ПРЕД ЧЕТИРИ ИПОЛ ВЕКА ПРОРОКОТ
НИ КАЖА ШТО НÈ ЧЕКА

Пишува: д-р Петар ПОПОВСКИ

Ф

ранцузинот од еврејско потекло, Михаел Нострадамус,
кој се смета за пророк на сите времиња, никогаш досега не бил толку многу спомнуван и славен како
последниве неколку години. Неговото име беше присутно, дури и во најударните и скапи телевизиски програми на најголемите светски електронски компании. Тоа воопшто не било
без причина, зашто неговите пророшта, кои се однесуваат на
третата светска војна, веќе почнуваат беспрекорно точно да
се остваруваат, така како што ги претскажал пред повеќе од
четири ипол века.
Прво, тој претскажал дека во 1999 година ќе има војна на
Балканот, со која ќе биде означен почетокот на циклусот од 27
години, колку што, според него, се предвидува да трае третата
светска војна.
Исто така, се потврди и неговото второ пророштво, дека таа
војна на тие исти простори ќе трае континуирано еден подолг
период, нешто што, пак, доби свое докажување со војната и со
случувањата во Македонија.

лост (поради просторот), сепак ќе кажеме само дека на спомнатата географска широчина од 45 степени, која ја претскажува
пророкот, се наоѓа најголемиот град во светот - Њујорк.
Особено станува впечатлива последната линија од кватренот.
Имено, пророкот вели дека "мирот ќе го снема" и дека ќе
почне "ужасна војна", која според содржината на останатите
кватрени поврзани со Америка и со третата светска војна, се
целосно погубни за човекот и за човековата цивилизација.
Непријателите на Вашингтон и на неговата политика кон светските глобални прашања, нема да бидат задоволени само со
овој потфат. Според Нострадамус, следните потфати на современиот терористички антихрист, кои ќе се случат во не толку
далечната иднина, ќе бидат уште пожестоки, покрвави и попоследични. Еве, само дел од тие претскажувања:

БУМЕРАНГ СО НЕСОГЛЕДЛИВИ ПОСЛЕДИЦИ
На 11 септември се потврди и третото негово претскажување - нападот врз Њујорк и врз Вашингтон.
На многу места во своите кватрени, пресажи и сиксини
Нострадамус укажува на неопходноста од внимателно однесување на секоја воена сила, која ќе се обидува светот да го
крои по своја волја и мерка, дека тоа може да й се врати како
бумеранг со несогледливи последици. Всушност, тоа и се
случува насекаде околу нас.
Понесени од некакви возвишени национални (државни)
интереси, креаторите на "новиот светски поредок", поддржувани од нивните сателити, ни најмалку не помислуваа на
Нострадамусовите предупредувања кога почнаа да се случуваат воени дејствија на територијата. Се појави голема сила и
енергија со која некои настојуваат светот да се подреди на одредени свои национални стремежи и апетити, при што одредени популации, свесно, понекогаш и тенденциозно газејќи
врз волјата и достоинството на одделни земји и народи, настојуваат да ги уништат.
Токму, игнорирањето на предупредувањата од Нострадамус
доведе до тоа што се случи во Њујорк и во Вашингтон. А тој,
Нострадамус, пред нешто повеќе од 450 години, предупреди:
"Небото ќе гори на 45-от степен
географска ширина.
Кон големите градови (Вашингтон и Њујорк, з.н.)
кон Нов Град (Њујорк, з.н.)
Одеднаш огромен пламен од небото,
ќе вивне нагоре.
Новите градови и планините (облакодерите, з.н.)
направени од човекот
ќе ги снема во морските води.
Ниту еден од жителите
во планините (облакодерите, з.н.)
нема да преживее.
Целата земја ќе биде потресена.
Мирот ќе го снема под ужасна војна".
Како што може да се забележи, ужасот во Њујорк и во Вашингтон, Нострадамус го предвидел беспрекорно точно и прецизно. Иако, горниот кватрен нема да го коментирале во це32 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 609 / 3.3.2006

"Новите градови и планините (облакодерите, з.н.)
направени од човекот, ќе ги снема.
Небото ќе гори со над 45 степени.
Огнови ќе надоаѓаат кон големите градови.
Наеднаш огромен огнен јазик ќе избувне.
Следната година отрови ќе дојдат,
толку ужасни, што ни млади, ни стари,
ниту, пак, животните ќе преживеат".
Како што може да се забележи, во овој кватрен веќе се навестува употреба на атомско оружје и на хемиски средства за
масовно уништување. Несомнено, тоа се формите и начините
на војување, кои стануваат карактеристични и за современиот
тероризам. Паралелно со терористичките акции врз САД кои,
според пророштвата на Нострадамус, во иднина ќе бидат напаѓани и виталните објекти и институциите во Европа, кои на
САД й служат како база и логистичка поддршка - воените бази,
седиштето на НАТО алијансата, ОБСЕ, Европската унија итн.

РЕАЛНИ ПРОГНОЗИ ЗА НОВИ КРВОПРОЛЕВАЊА
Во еден кватрен се предвидува дека во натамошниот тек од
војната, една подморница од некоја арапска земја ќе се упати
до брегот на Италија од каде што би се исфрлил проектил врз
нуклеарната централа покај Рим, која според пророкот, треба
да изврши тотална деструкција на животот на стариот континент. По овој настан, се предвидува преземање на копнена
операција на воените сили на Иран и на Ирак кон Европа, при
што во тој потфат Македонија ќе игра клучна улога, како центар кој ќе им дава логистичка поддршка на инвазионите сили,
кои ќе се движат кон Западна Европа.
Еве едно пророштво за тој дел од настаните кој би можел да
се случи во периодот меѓу 2007 и 2012 година.
"Недалеку од Црното Море тие ќе
дојдат од Персија (Иран, з.н.).
Црковните царства
ќе бидат совладани од нив.
За помош ќе биде доцна.
Персија ќе ја заземе Македонија.
Франција ќе биде нападната од пет страни.
Алжир и Тунис ќе й се приклучат на Персија".
Настаните кои следеа по војната која се одвиваше врз некогашна СР Југославија, посочуваат дека веќе се наоѓаме во
ерата на третата светска војна. Значи, фитилот беше запален
во 1999 година по што, според Нострадамус, ќе следуваат нови војни и крвопролевања, сè до 2026 година, кога со оглед на
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Пророштвата на најголемиот визионер во историјата
на човековата цивилизација, Михаел Нострадамус, 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.
Ако навистина се остварат Нострадамусовите предвидувања за човештвото, така како што се дадени во неговите центурии и кватрени, тогаш треба да бидеме премногу загрижени за судбината која нас на планетата Земја нè очекува во поблиска иднина.
Според Нострадамус, територијата на Македонија ќе
има клучна улога во новата последна трета светска војна,
а таа нема да се случи "доколку надвладее разумот", затоа што "судбината на човекот не е во природата, туку во
неговите раце" и дека единствено тој, "човекот", може да
ја спречи големата катаклизма и своето самоуништување.
карактерот на воените средства кои ќе се употребуваат во тие
војни, не ќе се знае што сè ќе остане од светот. Има многу
показатели кои укажуваат на фактот дека централна улога во
штотуку почнатата војна ќе има Блискиот Исток. И, можеби,
постојат реални претпоставки за тоа. Или поконкретно: Дали
Авганистан, Персија (денешен Иран), или можеби Ирак, се тие

кои ќе ја водат таа војна? Како што сега стојат работите на овој
невралгичен простор, ништо чудно и ништо невозможно.
Најголемиот индикатор за тоа претставува оживувањето на
фундаменталниот ислам. Ако пред дваесет години кажевме
дека исламот ќе има фокусно значење во водењето на третата
светска војна, сигурно дека тоа ќе делуваше по малку неверојатно. Меѓутоа, денес овој факт делува многу реално. Воопшто не е случајно тоа што САД денес натрупува толку многу
воени ефективи. Да се потсетиме, во Заливската војна Владата
на Иран му предочи на Вашингтон, дека овој пат нема да му
помогне на Ирак во војната против Западната воена алијанса,
но дека "жилаво се подготвува да ги расчисти старите сметки со САД и со неговите сателити".
Претходните неколку војни, а особено нападот врз Њујорк
и врз Вашингтон, покажа дека начинот на кој досега се водеа
класичните - фронтални војни, е веќе погребан, дека сега влегуваме во една нова ера во која војните меѓу одделните земји
и народи ќе се водат исклучително по принципот и методите
на современиот тероризам, на што претскажа и Нострадамус.
Таква војна веќе десет години водат САД, Англија, повремено
и Франција со Ирак. Значи, војните како веќе да стануваат легитимни, за жал, денес тероризмот се јавува во една или во
друга форма. Големите сили се тие кои требаше да востановат
ред во однесувањето кон одделните меѓународни конфликти.
Не смее тероризмот да поттикнува нови војни и крвопролевања, за што сè повеќе сме сведоци.
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