
МАКЕДОНСКО СОНЦЕ

ЕКСКЛУЗИВЕН ФЕЉТОН

ЧОВЕЧКИОТ  ОПСТАНОК  ВО  ЕРАТА  
НА  КАТАСТРОФАЛНИ  СУШИ  И  НА  

ВОЈНИ  ЗА  ВОДА

ОД ПРЕД ЧЕТИРИ ИПОЛ ВЕКА 
НОСТРАДАМУС НÈ ПРЕДУПРЕДУВА 

"Голем глад и суша чувствувам,"Голем глад и суша чувствувам,
дека се приближува.дека се приближува.

Ќе се јавува многу и често.Ќе се јавува многу и често.
И тогаш ќе стане универзална.И тогаш ќе стане универзална.

Сушата ќе биде голема Сушата ќе биде голема 
и долго ќе трае, така што,и долго ќе трае, така што,

луѓето ќе ги влечат корењаталуѓето ќе ги влечат корењата
од дрвјата, а децата од градата...!"од дрвјата, а децата од градата...!"

"За кратко време боите на "За кратко време боите на 
храмовите со црно и бело.храмовите со црно и бело.
Боите ќе бидат измешани.Боите ќе бидат измешани.

Црвените и жолтите ќе ги носатЦрвените и жолтите ќе ги носат
своите работи надвор.своите работи надвор.

Крв, земја, помор, глад, оган,Крв, земја, помор, глад, оган,
потпомогнат од жед...!"потпомогнат од жед...!"

"На 48 степени (географска широчина, з.н.),"На 48 степени (географска широчина, з.н.),
при крајот на рак (22 јули, з.н.),при крајот на рак (22 јули, з.н.),

ќе има многу голема суша.ќе има многу голема суша.
Рибите во морињата, рекитеРибите во морињата, реките
и езерата ќе бидат зовриени.и езерата ќе бидат зовриени.

Берн и Бигоре (југозападна Франција, з.н.),Берн и Бигоре (југозападна Франција, з.н.),
Во ужас на оган од небото...!" Во ужас на оган од небото...!" 



Пишува: д-р Петар ПОПОВСКИ
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ИСАК ЊУТН

Кога зборуваме за видовитоста како феномен на чо веш-
твото, со стотици години наназад луѓето се прашувале: 
дали е можно да се предвиди нешто што би се случило 

далеку во иднината, односно колку човековата интелектуална 
свест е моќна да навлезе толку далеку во просторот и во вре-
мето? Според десетици илјади научни тестови направени со 
цел да се утврди можноста нештата да се предвидат пред нив-
ното случување, никогаш не било и научно докажано дека тоа 
е можно. Меѓутоа, доказите укажуваат на тоа дека овој фено-
мен постои веќе илјадници години. Некои големи ми слители, 
како: Сер Августин, Кант, Спиноза, Њутн и Ајнштајн, не се со м-
неваа во постоењето на видовитоста, што значи дека, според 
нив, во човековата свест постои некоја сила и моќ која може 
да патува кон тие далечни простори. Добра потврда за тоа е 
пр едвидувањето на Нострадамус за неговиот современик 
фран  цускиот крал Хенрих II. Имено, во печатот тој напишал: 
"Прости ми височество, но ја видов иднината и Вие сте во 
опасност. Размислете!", пророштво кое беспрекорно точно се 
остварило така како што го предвидел. Од тогашниот фран-
цуски печат може да се дознае дека веднаш по трагичната 
смрт на францускиот суверен, во париските населби се со-
брало многу народ, при што церемонијално бил пален ликот 
на Нострадамус. Црковните власти и  инквизицијата енергично 
барале пророкот да биде спален на клада како еретик. Но, 
наспроти тоа, во царскиот двор преовладала мудроста во раз-
бирањето на вистинското значење на неговите предвидувања, 
односно случувањата биле примени многу смирено и добро-
намерно. Кралицата Катерина ди Медичи безрезервно ве ру-

вала во неговите пророштва. Во една пригода таа дури го 
поканила во царскиот двор со намера да ја претскаже суд би-
ната на нејзините три сина. Тогаш без стеснување, тој, отво-
рено й претскажал дека најстариот син Франсоа II ќе живее 
само една година, сметано од денот на претскажувањето, по-
младиот Карло IX - четиринаесет, а најмалиот - Хенрих III само 
петнаесет години, предупредувајќи ја дека врз него ќе биде 
извршен атентат. Сè се остварило така како што претскажал.  
Ова е само еден карактеристичен пример за неговата ви до-
вита моќ.

Нострадамус ги предвидел и многубројните земјотреси и 
другите природни катастрофи, кои се случиле во изми на тиов 
период, а особено се значајни неговите предвидувања за 
наредните две децении. Имено, тој предупредува и за уште 
една опасност по современата човекова цивилизација, од-
носно дека веќе влегуваме во ерата на катастрофални суши, 
кои ќе ја опфатат речиси целата планета Земја и кои на човеш-
твото ќе му нанесат огромни штети, досега невидени. На многу 
континенти ќе настапи општа глад, а како последица на тоа ќе 
умираат милиони луѓе. Гладните и изнемоштени маси ќе тал-
каат по полињата, ридовите, планините и патиштата, трагајќи 
за каков и да било вид храна, само за да можат да преживеат. 
Во еден кватрен тој вели:

КАНТ
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Проучувајќи ги одделните циклични периоди и повре ме-
ното "будење" на сонцето, научниците дојдоа до сознание де-
ка почетокот на овој милениум ќе донесе долги и ката стро-
фални суши. Се предвидува дека веќе годинава сонцето ќе 
произведе најсилно зрачење од кога и да било порано, чии 
први сигнали ќе се почувствуваат уште во текот на ова лето. Со 
тоа и врз научна основа се потврдуваат пророштвата на Но-
страдамус дека настапува период на незапомнети суши, кои 
многу родни реони ќе ги претвори во вистински пустини. И не 
е без причина тоа што пророкот предупредува дека во  пе ри-
одот кој доаѓа "луѓето ќе ги влечат корените од дрвја", како 
што тоа се случи во 1989 година во Етиопија и во Сомалија.

Во овој контекст, Нострадамус предупредува дека навле-
гуваме во ера и на војни за вода. Имено, од многу одамна во 
земјите од Западна Азија се чувствува одредено нарушување 
на нивните меѓусебни односи, токму поради водата. Во еден 
кватрен пророкот вели:

"За кратко време боите на 
храмовите со црно и бело.
Боите ќе бидат измешани.
Црвените и жолтите ќе ги носат
своите работи надвор (од нивните храмови, з.н.).
Крв, земја, помор, глад, оган,
потпомогнат од жед...!"
Овој кватрен, според содржината и според шеснаесет ве-

ковните изрази, во целост се однесува на денешните услови. 
Сведоци сме на мешање на многу раси, на црвените и на жол-
тите, што претставува загатка за некогашните комуни стички 
земји - Русија и Кина, но може да се однесува и за другите 
земји, јужно и југозападно од нив, та дури и на дијаспората на 
будистите и Тибетанците, поради нивните црвено-жолти ман-
тии. Како што може да се забележи, предвидувањето завршува 
со една често користена реченица - крв, војна, земја, помор, 
глад и оган, што ги симболизира војните, еколошките ката-
строфи, токсичното загадување, гладот во светот и глобалното 
затоплување на Земјата и на атмосферата. Шест од вкупно 
девет блискоисточни земји се соочуваат со недостиг на вода 
за пиење и храна, додека бројот на населението се зголемува 
со незадржливо темпо. Се предвидува дека до 2020 година за 
два пати ќе се зголеми бројот на населението во овој дел од 

"Голем глад и суша чувствувам,
дека се приближува.
Ќе се јавува многу и често.
И тогаш ќе стане универзална.
Сушата ќе биде голема 
и долго ќе трае, така што,
луѓето ќе ги влечат корењата
од дрвјата, а децата од градата...!"
Предупредувајќи на големите суши, за кои вели дека нив-

ните први штети и последици ќе се почувствуваат веќе во те-
кот на минатата и на оваа година, во еден друг кватрен дава 
ново појаснување. Имено, тој вели:

"На 48 степени (географска широчина, з.н.),
при крајот на рак (22 јули, з.н.),
ќе има многу голема суша.
Рибите во морињата, реките
и езерата ќе бидат зовриени.
Берн и Бигоре (југозападна Франција, з.н.),
во ужас на оган од небото...!" 
Од дешифрираното во неговите кватрени може да се за бе-

лежи дека главна причина за тоа ќе биде постојаното ширење 
на озонските дупки, од кои на површината на земјата ќе на-
влегува огромна енергија, која ќе предизвика живата во тер-
мометарот да се искачи дури и над 60 Целзиусови степени. Колку 
годините ќе минуваат, толку повеќе температурата неза држ-
ливо ќе расте, со големи размери, така што сосема ќе ја спр жу-
ва зелената покривка. Многу шумски области ќе бидат униш-
тени, како што вели пророкот, како низ нив "да минале ог ром-
ни пламени јазици". Заедно со флората ќе ја снема и фауната, 
така што сосема и засекогаш ќе исчезне исклучително живата 
вегетација од оние области каде што денес ја има многу, пре т-
во рајќи ги во вистинска пустелија. И покрај ерупцијата на вул-
канот Пинатубо, во јуни 1991 година, што доведе до нама лу ва-
ње на температурата на нашава планета, се очекува таа пов-
торно да се зголемува во наредниот период. Од 1991 година 
значително се зголемува глобалното затоплување на Земјата, 
како последица на енормното загадување на атмосферата. 
Ова ќе предизвика нарушување на временските прилики и на 
климатските услови, што негативно ќе се одрази врз земјо дел-
ството. Во неколку кватрени тој посочува дека сушата најмногу 
ќе се почувствува во Азија, Африка, Јужна Америка, но и на ста-
риот континент, посочувајќи ги покрај Франција, дури и Ма-
кедонија и Грција, како земји кои ќе настрадаат во тој сушен 
циклус.
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(продолжува)

светот. Денес 40 проценти од човештвото зависат од речните 
системи кои им припаѓаат на две-три земји. На пример, денес 
потенцијална војна за вода се води меѓу Турција и нејзините 
арапски соседи Сирија и Ирак. Турските хидроелектрични 
про  екти се закануваат да го прекинат текот на реката Еуфрат, 
што би предизвикало општ хаос во тој регион. Библиските 
прет скажувања јасно укажуваат дека тој акт ќе биде последен 
пред Армагедон. Оттаму идните конфликти во тој невралгичен 
регион, сега обременет со новите состојби во Ирак, ќе еруп-
тираат, токму од несогласувањата околу сопственоста на во-
дата. На повеќе места Нострадамус потсетува дека во запад ни-
от дел од азискиот континент, порано или подоцна, ќе дојде 
до жестока војна, која според него ќе доведе до проширување 
на воениот конфликт и надвор од границите на тој континент, 
нарекувајќи го Армагедон, што значи почеток на трета светска 
војна.  

Во своите пророштва Нострадамус многу простор им дава 
и на поларните промени. Имено, на Земјината топка и порано 
се случувале такви промени. Според астролозите, последниве 
билион години поларниот мраз ја променил својата позиција 
повеќе од двесте пати. Овие промени, според пророкот, се 
предизвикани поради исчезнувањето на праисторискиот жи-
вот, кој имал силно влијание и врз човековата популација. 

Секоја нација има своја легенда. Кај многу древни народи 
се чуваат преданија за тоа дека некогаш постоеле островски 
земји, кои за една ноќ исчезнале во морето. Кај Иберијанците 
и кај Грците се чува предание дека некогаш постоеле остров-
ските земји Атлантида, кај Ирците - Авалон, кај Викинзите - 
Атли, кај Маите - Азатлан итн. 

Од астрологијата дознаваме дека во изминатите сто илјади 
години се случиле три поларни промени. Северниот Пол се по-
местил од својата положба во Јукан, во Канада, кон морето 
кон Гренланд и ја зазел положбата на која сега се наоѓа. Тоа се 
случило пред околу 12.000 години. Зголемувањето на овие 
про мени, според Нострадамус, ќе доведе до тоа магнетното 
јадро да падне дури на 30 степени. 

Нострадамус во пророштвата не ги заобиколил ниту дру-
гите видови проблеми, тешкотии и страдања, кои го опто ва-
руваат современиот свет. Имено, тој ни дава многу надежи де-
ка ќе бидат разрешени бројни прашања кои се сметаат за чума 

на последниве два века. Ако подлабоко навлеземе во сушти-
ната на неговите пророштва, ќе видиме дека феноменот Но-
страдамус со голема доза на сигурност нè уверува дека во 
првите децении од овој милениум човекот со својот гениј ќе 
ги совлада сите болести кои го мачат современиот свет - кан-
церот (леукемијата), сидата, сушењето на мозокот во главата, 
на 'рбетниот мозок, дијабетесот и сите други опасни болести, 
но дека истовремено ќе се појавуваат нови, уште поопасни 
заболувања, со уште поголеми последици од првите, пред сè, 
како последица на ширењето на озонските дупки, за кои тој 
вели дека тоа ќе биде плод на човековата негрижа кон при-
родата. 

Во неодамна откриениот Таен дневник 15, за кој се трагаше 
речиси четири века, пророкот претскажува дека лекар, по по-
текло Полјак, ќе открие лек против сите видови малигни за-
болувања, кој само за неколку дена ќе може да ги даде пр вите 
позитивни резултати, без оглед на степенот на болеста, а дека 

лекот против сидата ќе биде донесен од небото, односно од 
Вселената. Звучи неверојатно, но прелиминарните експе ри-
менти направени во некои институти, во кои во крвниот сис-
тем се користи озонската инфузија, покажуваат дека во озонот 
постои потенцијал за уништување на вирусот, а дека из ра бот-
ката на овие вакцини ќе се врши на нулта гравитација, на 270 
милји над нас, во лаборатории кои ќе орбитираат околу Зем-
јата. Се чини неверојатно - вакви прогнози да дава човек кој 
живеел во време на општа темнина, на бајачки и на вражалки, 
кога во негово време овие болести не постоеле, а уште повеќе 
да претскажува дури и какви сè лекарства ќе бидат упо тре бу-
вани за нивно лекување. Според тоа, ако му веруваме на Но-
страдамус, а нема причини за спротивното, бидејќи сè што тој 
претскажал за иднината на човекот, се остварува точно и во 
целост. Порано или подоцна тие ќе се остварат, без оглед на 
тоа што барем во овој момент ни изгледаат малку оствар-
ливи.


