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ПРОРОШТВАТА ЗА "ТРЕТА СВЕТСКА 
ВОЈНА" ОД ПРЕД ЧЕТИРИ ВЕКА 

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", таа нема да се последна "трета светска војна", таа нема да се 
случи "доколку надвладее разумот", затоа што случи "доколку надвладее разумот", затоа што 
"судбината на човекот не е во природата, туку "судбината на човекот не е во природата, туку 

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

катаклизма и своето самоуништување. катаклизма и своето самоуништување. 
"Запалена светилка ќе биде видена,"Запалена светилка ќе биде видена,

во ноќно време,во ноќно време,
близу до Рона.близу до Рона.

Глад и војни ќе дојдат иГлад и војни ќе дојдат и
помошта ќе биде предоцна,помошта ќе биде предоцна,

кога Персија ќе се мобилизира,кога Персија ќе се мобилизира,
да ја заземе Македонија".да ја заземе Македонија".

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 го настани кои го потресувале и во иднина ќе го 
потресуваат светот.потресуваат светот.
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Во своите пророштва Нострадамус често ја спомнува Ма-
кедонија, што значи дека тој мошне добро ја познавал 
нејзината географско-стратешка местоположба. Според 

тоа, кога говориме за воено-политичките стратегии и за уло-
гата на Македонија во нив, гледано од аспект на последните 
воени конфликти на Балканот, за кои во никој случај не мо-
жеме да кажеме дека конечно и дефинитивно се решени, би-
дејќи тие и натаму претставуваат потенцијални жаришта за но-
ви војни, прогнозите на Нострадамус се сосема остварливи.

Михаел Нострадамус живеел во XVI век. Тоа бил век на 
тотален мрак, на суеверија, на ѓаволи, бајачки и вештерки. Вре-
ме кога црквата, со своите застарени догми, го ограничувала и 
го осуетувала секој вид научен напредок и просперитет и кога 
за ерес ги прогласувала сите сугестии кои биле спротивни на 
нејзините догми. Во тоа сложено, суетно и ризично време, со 
ограничени научни разбирања и раширени суеверија, Но-
страдамус пркосел со неговите прогресивни идеи и откритија, 
најмногу со своите пророштва, ширејќи ја вистината - дека 
еден ден човекот ќе излезе од тој мрак и ќе заплови во нови, 
посветли времиња, во ера на силно развиен научен и тех но-
лошки прогрес. 

Имено, феноменот Нострадамус, со својата силно развиена 
имагинарна моќ,  како на дланка, ги видел сите успеси, падови, 
страдања и несреќи на човекот, кои се плод на природниот 
фактор, но и на човековото неодговорно однесување и не-
грижа кон природата. Патувајќи со својата свест длабоко и 
далеку во времето и во просторот, ги видел и ги претскажал 
сите човекови пронајдоци: возот, авионот, радиото, теле ви зи-
јата, атомската (хидрогенската) бомба, во која влезе да го види 
внатрешниот "жив оган", за потоа да ни каже како ќе дојде до 
физија на атомите при нејзина евентуална употреба, односно 
до разбивање на атомското јадро; ги видел сите помали и 
поголеми војни, дури и "третата светска војна", чиј циклус од 
27 години почнал (1999 година), за која вели дека ќе биде "по-
следна апокалиптична војна за човекот", истовремено пре д-
упредувајќи дека "човекот е тој кој, ако мудро постапува, мо-
же да ја избегне", поточно "ако власта не падне во рацете на 
умно болни луѓе", како што тоа беше случај со Втората светска 
војна, со Заливската војна и со Косовскиот конфликт.

Ако се навлезе подлабоко во суштината на неговите про-
роштва, може да се забележи дека феноменот Нострадамус со 
голема доза на сигурност денес го уверува човештвото дека 
во блиска иднина, а тоа значи во првите децении од новиов 
милениум, човекот со својот генијален ум ќе ги совлада сите 
болести кои го мачат современиот свет: канцерот (леуке ми-
јата), сидата, сушењето на мозокот во главата, на 'рбетниот мо-
зок, дијабетот познат како шеќерна болест, но дека ќе се по-
јават нови, многу поопасни заболувања и со уште поголеми 
последици од првите. Сведоци сме на новата болест - птичји 
грип, кој веќе претставува сериозна опасност по човекот, по 
птиците, но и по другите животни. 

Во штотуку откриениот "Таен дневник", познат под името 
"Клуч 15", за кој се трагаше речиси четири века, пророкот 
претскажувал дека "полски лекар ќе открие лек против сите 
видови малигни тумори, кој само за неколку дена ќе може да 
ги даде првите позитивни резултати, без оглед на степенот на 
болеста", а дека лекот против сидата ќе биде донесен од не-
бото, односно од Вселената. Звучи неверојатно, но прели ми-
нарните експерименти направени во некои институти, во кои 

се користи озонска инфузија во крвниот систем, покажуваат 
дека во озонот постои потенцијал за уништување на вирусот, 
а дека изработката на овие вакцини ќе се врши на нулта гра-
витација, на 270 милји над нас, во лаборатории кои ќе орби-
тираат околу Земјата. 

Според тоа, ако му веруваме на Нострадамус, а треба да му 
веруваме, зашто сè што тој претскажал како пророштво, како 
визија, барем досега се остварило беспрекорно точно и во 
целост, што треба да значи дека несомнено и овие негови 
прогнози ќе се остварат порано или подоцна, без оглед на тоа 
што барем во овој момент ни изгледаат малку остварливи. 
Поаѓајќи од тој факт, за Нострадамус можеме да кажеме дека е 
најмудар пророк кој досега произлегол од човековата ци ви-
лизација. Овој плоден визионер на особен начин ја претскажал 
иднината на Европа, Азија и на Америка, на одделни земји и 
народи на овие континенти. Цели два века Европејците сло-
бодно ги читале и ги коментирале неговите пророштва, сè до 
1781 година, кога папата ги забранил и ги анатемисал. Го ле-
мата вродена дарба за перцепирање и за претскажување му 
овозможила да предвиди настани, кои ќе се случат во период 
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од 2.240 години, поточно од 1557 до 3797 година. Напишал по-
веќе од 1.080 кватрени со стотици и илјадници пророштва. 
Досега се дешифрирани нешто помалку од половината, зашто 
многу кватрени, сикстини и пресажи можат да се дешифрираат 
само и единствено по настанот. Овие податоци говорат колку 
била силна, богата и содржајна неговата имагинарна, прет-
скажувачка и визионерска моќ.

Оправдано нарекуван најголем пророк на иднината, кој 
уште на самиот старт во најситни детали ја претскажал тра ге-
дијата на француските кралеви, негови современици, повеќе 
пати ја спомнува и нашава земја - Македонија, како центар на 
кој ќе се одиграат значајни историски настани, но само во 
воено-политички контекст. Имено, апстрахирајќи ја постојната 
констелација на меѓународните (меѓусоседски) односи, Но-
стра дамус предупредува дека во не така далечна иднина тре-

ниот конфликт од 2001 година или се работи за некои други 
војни, кои ќе следуваат подоцна - не може да се протолкува. 
Сепак, пророкот навестува дека во тие војни "натрапниците" 
нема да успеат во своите намери и дека "ќе бидат казнети". 

Во посебен кватрен Македонија се спомнува како "не дол ж-
на земја", која ќе биде вовлечена во евентуална грчко-турска 
војна. Имено, од секогаш Балканот претставувал боиште на 
сурови војни. Грција и Турција крваво се бореле во 1921 го ди-
на и за малку го избегнале воениот судир во 1974 година, кога 

ба да се очекува нова "војна околу Македонија", кон која "нај-
големи претензии ќе пројавуваат нејзините натрапници (досе-
леници, колонисти, з.н.) ", се мисли на Гего-Албанците, но дека 
"тие стремежи", според него, "нема да се остварат поради по-
мошта која ќе й  ја даде Бизант", се мисли на Бугарија, од носно 
на Турција, бидејќи со делови од нивните територии порано 
управувала Византија. 

И во еден друг кватрен Македонија се поврзува со "на-
трапници", за кои се вели дека "на Македонија ќе атакуваат од 
север и од запад", веројатно се мисли на Гего-Албанците 
(Арнаутите) од Косово и од Албанија, за "да ги изгонат до мо-
родците", заклучувајќи дека "војната ќе заврши во крв и ур-
натини", но дека "натрапниците ќе бидат казнети од европ-
скиот сојуз", веројатно се мисли на европските сили за брзи 
интервенции, а како што е познато, тие веќе се формираат. Да-
ли во некој од овие кватрени Нострадамус го претскажува вое-
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Турција го нападна островот Кипар. Двете нации повторно беа 
на страната на војната во 1988 година, кога Грција се обиде да 
наметне своја доминација над островите во близина на тур-
скиот брег. Но, без оглед на сегашните состојби, Нострадамус 
предупредува дека во блиска иднина, сепак ќе дојде до војна 
меѓу двете: Родос (Грција, з.н.) и Бизант (Турција, з.н.) и дека и 
"двете земји ќе бидат извалкани со варварска крв".

Нострадамус постојано предупредува дека ќе има уште ед-
на војна, "трета светска војна", дека ќе биде нуклеарна и разур-
нувачка и дека оние кои ќе ја преживеат ќе бидат изложени на 
силна радијација, поради што секојдневно ќе умираат стотици 
и илјадници луѓе. Таа нова апокалипса, според пророкот, тре-
ба да трае 27 години. Нејзиното одбројување почнало во ап-
рил 1999 година, датум кој се среќава во неколку кватрени, ка-
ко предупредување, а се поврзува со нападот на НАТО али-

загрозени од агресорот, "ќе биде предоцна", односно излишна 
и некорисна. Во втората линија се открива дека цел на аг ре-
сорот, во конкретниов случај на Персија (Иран), ќе биде "да ја 
заземе Македонија", како стратешко подрачје, од каде ќе го 
насочи следниот завршен удар за освојување на Европа. За 
таа цел Иран ќе ги мобилизира сите расположливи сили во 
земјата, кои потоа ќе бидат упатени во Македонија. Тука ќе 
биде извршено прегрупирање на силите за следниот стра те-
гиско-тактичен напад. Прва на удар, како што стои во следните 
кватрени, ќе биде Италија, поточно Ватикан, кој ќе биде главна 
цел на агресорот - да го урне христијанството.

Освен директен ирански напад на Македонија, според не-
кои странски аналитичари, постои уште една можност нашава 
земја да стане плен на Иран. Имено, ако во блиска иднина дој-
де до вооружен судир меѓу Грција и Турција, што не е не воз-

јансата врз Сојузна Република Југославија. Војната ќе ја пре-
дизвика Персија, денешен Иран, во периодот меѓу 2012 и 2017 
година, а треба да заврши во 2026 година. Во таа војна те ри-
торијата на Македонија, според пророкот, ќе има клучно, ре-
шавачко значење, поради што неколку пати се спомнува во 
кватрените поврзани со овој настан. Еве како Нострадамус го 
опишува почетокот на таа војна:

"Запалена светилка ќе биде видена,
во ноќно време,
близу до Рона (Јужна Франција, з.н.).
Глад и војни ќе дојдат и
помошта ќе биде предоцна,
кога Персија ќе се мобилизира,
да ја заземе Македонија".
Ако проникнеме подлабоко во суштината на овој кватрен, 

ќе дојдеме до заклучок дека загатката "запалена светилка во 
ноќно време" се однесува на пламенот кој зад себе го оставаат 
интерконтиненталните нуклеарни балистички проектили, лан-
сирани некаде од Персија (Иран). Нивна цел ќе биде "близу до 
(реката) Рона", каде што се наоѓа една од поголемите ну кле-
арки во Јужна Франција. Нападот, според пророкот, ќе биде 
извршен со молскавична брзина и ненадејно, поради што се-
каква помош која ќе им биде понудена или упатена на земјите 

можно, поради многу причини, тоа би го искористил Иран да 
стапи во војна со Турција. Како што е познато, последниве го-
дини Иран и Турција се во постојан политички и религиозен 
натпревар, чија главна цел е да ги привлечат, секоја на своја 
страна, земјите на централноазискиот континент и да ги вклу-
чат во својата сфера на влијание. Тоа би довело до потен ци-
јално проширување на балканските етнички војни од исток 
кон запад, при што не би била поштедена ниту Македонија.

Значи, опасности за "трета светска војна" постојат и тоа по-
веќе од кога и да било порано. Денес тие се на постојана ана-
лиза во воените министерства и генералштабовите кај голем 
број земји, членки на западната воена алијанса. Самиот факт 
што Иран, со него и Сирија, се под постојано набљудување на 
будното око на САД и на НАТО, доволно уверливо зборува де-
ка пророштвата на Нострадамус сериозно се сфатени во тие 
воено-политички средини и структури. Западот веројатно ја 
памети и пораката која Иран му ја испрати во време на Залив-
ската војна во 1991 година, предупредувајќи го дека кога-то гаш 
ќе дојде до меѓусебно расчистување на сметките. Според тоа, 
постојаното присуство на американската шеста флота во Зали-
вот зборува дека војната на тие простори не е неиз бежна. 

Сепак, да се надеваме дека ваквите пророштва за Македо-
нија и за цел свет никогаш нема да се остварат.


