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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсли ку-
ваат нашата отво   ре ност кон јавноста. Овде 
автен тич   но обја ву ваме и текстови кои не 
се во со гласност со на шата уре ду вачка 
поли тика.

ДАЛИ  СВ Е ТО Т  С Е  НАО Ѓ А  ДАЛИ  СВ Е ТО Т  С Е  НАО Ѓ А  
ВО  КОМПЛЕКСНА  ВО  КОМПЛЕКСНА  

ИНТ ЕЛ ЕК Т У АЛНА  КРИЗАИНТ ЕЛ ЕК Т У АЛНА  КРИЗА??
Книгата "Македонизам-космополитизам" претставува нова ге-

нијалност за животот и иднината на светот и на човештвото, ин-
телигенција. Откриен е сегашниот генијален свет и човештвото-
интелигенција, а воедно е претставена нова поинаква инте ли-
генција за животот и за иднината на светот и човештвото.

Од највисоките светски научни центри, вклучувајќи ги и ин-
формациите од опсервација и анализа, говорат дека човекот, 
индустрискиот развој и раст и фосилните горива се факторот - 
причина за глобалното затоплување, загадувањето и за појавата 
на вируси пандемии и "х" други разни заболувања кај животните 
и луѓето.

Во филозофијата "Македонизам-комсполитизам" се објаснува 
дека човекот, индустрискиот развој и раст и фосилните горива 
не се никакви причини за глобалното затоплување, загадувањето 
и појавите на вируси, пандемии и "х" други разни заболувања кај 
животните и луѓето. Во неа е претставено ново објаснување и 
како ова, наследното, низ потомството на човекот стои во вкуп-
ниот интелектуален потенцијал на интелигентни генијални осо-
бини кои се пренесуваат врз наследниците, потребно е да се 
заменат со други. Сè е така генијално претставено и објаснето, 
дека целата оваа моќ на сфаќањето на работите како една 
сложена целина, потребно е да се замени со друго поинакво 
познавање и знаење. Говори дека сегашната генијална проценка 
на факторот причина за причинетите штети и аномалии треба да 
се заменат со информација од повисоко знаење и познавање за 
друг фактор причина, а тоа е "човечката интелигенција и 
инте лектуалност". Во неа (книгата) се објаснува дека е 
потреб но да правиме разлика во еден системски преглед 
на знае њето и умеењето (теоријата и практиката). Таа раз-
лика во учењето и во сфаќањето говори дека интели ген-
цијата ја сноси целата примарност, тоа што се применети 
науки и тоа што се применува како општествени природни 
и тех нолошко-технички науки и практика. 

Човечката интелигенција е факторот материја и мате-
ријализам за животот и светот од гледиште на матери јал-
ното богатство, парите, телесното уживање и сопстве ните 
интереси за светот. Човечката интелигенција е фундамент 
кој ги изучува и ги создава науките, технологијата, индус-
тријата и сè друго интелектуално за човештвото. Таа еру-
диција не знае дека постои вселенска материја, а во при-
родната супстанца на материјата природа и живот. Се ра-
боти за такви незнаења кои ја нарушуваат "вселенската 
материја и време". Во природната супстанца за материја, а 
воедно и планетарниот систем на планетата Земја го на-
рушуваат од највисок степен на космичка интелигенција. 
"Македонизам-космополитизам" филозофија и дијалек-
тич ка логика говори и објаснува дека физиката како при-
марна наука е причина - виновник во интелигенцијата, 
моќ та и способноста на сфаќање и толкување на работите 
и нештата. Физиката како таква научност не може да го 
има приматот за движењето на телата под влијание на 
сила или сè тоа што значи и претставува проучувањето за 
особините, составот и својствата на природните тела (ма-
те риите) и законите, според кои настануваат нивните дви-
жења. Во филозофијата јасно е претставена "вселенската 
молекуларна елементарност, состав и структура", како што 
се примарната научност и наука за космичноста на телата 
- материи, за нивната сфера, атмосферата и тоа што е при-
рода и морбидност (материја и движење). Сè тоа има зна-

чење дека е потребно да се примени. "Македонизам-космо по-
литизам" е научна теорија и историја за нов свет и поредок за 
човештвото и интелигенцијата, научност и науки. Оттука кон-
цептот на технологијата и индустријата нема да имаат вакво дејс-
тво на спротивставена сила и моќ во самата природа до униш-
тување во тотална катаклизма, затоа што интели ген ци јата е во 
голема инсинуација и за сеизмичката активност, каде се спо-
јуваат Азија и Африка. Затоа што континенталните плочи кои се 
одвојуваат, тие геофизички промени кои се случуваат по по-
вршината на земјата, се со фундаменталната структура на океа-
нот кој ја движи магмата - јадрото на Земјата. Таквите сеизмички 
активности и сите претходни диверзии, горенаведени, се пред-
извикани од топогеномот на човекот. За претставата за телата, 
појавите и случувањата за умот и за разумот од умот и разумот, 
тоа што значи и претставува супстанцата, материја за интели-
генцијата и научното творештво технологија и индустрија. Кога 
ќе ја прочитате филозофијата "Македонизам-космополитизам" 
ќе ја дознаете кои се вистинската вистина и стварноста за светот 
- интелигенција, причина и виновник за почетокот на крајот на 
светот. Ќе го дознаете излезот од катаклизмата и теоријата на 
нова научност и наука за излез од мрачната зона и влез во 
стварната еволуција и иднина на светот и животот во него. 
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