Predpovedal migračnú krízu, hyperinfláciu, revolúciu, občianské vojny,
ale aj tretiu svetovú vojnu. Už okolo roku 1950 vedel, že v
budúcnosti budú ľudia používať smartfóny.
Alois Irlmaier nie je tak známym veštcom ako povedzme Nostradamus, Edgar Casey alebo baba
Vanga. no so svojimi proroctvami sa mnohokrát trafil už počas svojho života.
Alois Irlmaier (1894-1959) bol jednoduchý muž z bavorského mesta Freilassing. Povolaním bol
studniar. Mal aj mimoriadnu schopnosť – vidieť do budúcnosti. Osvedčil sa už počas druhej
svetovej vojny, kedy varoval obyvateľov svojho mesta pred britskými náletmi niekoľko hodín pred
tým, než bombardéry vôbec vzlietli. Taktiež vedel vopred určiť miesta bombových útokov a poradiť
ľuďom bezpečný úkryt. Vedel, ktoré domy budú počas bombardovania zničené úplne, a ktoré budú
iba čiastočne poškodené alebo nepoškodené. Stačilo sa mu pozrieť na fotku niektorého vojaka a
vedel povedať, kde sa nachádza a aj to, či je v poriadku, ranený alebo nebodaj mŕtvy.
Irlmaier predpovedal i svoju smrť v roku 1959. Jeho posledné slová boli: „Som rád, že môžem
odísť, pretože nemôžem zažiť to, čo vidím.“ Takže niet pochýb o tom, že jeho vízie budúcnosti boli
naozaj čierne.
Invázia z východu
Podľa Irlmaiera všetko začne na Blízkom východe, ktoré bude jadrom tretej svetovej vojny.
Potom sa v Stredozemnom mori zhromaždí veľké množstvo námorných síl a situácia bude veľmi
napätá. Svetový konflikt spustí atentát na vysokopostaveného vládneho činiteľa, ku ktorému dôjde
na Balkáne. „Vidím veľkého padať, krvavá dýka je položená vedľa,“ popisoval Irlmaier.
Bude nasledovať jedna rana za druhou. „S východom slnka prichádza vojna a ide to veľmi
rýchlo. Rusi tiahnú dňom i nocou.“ Ľudia budú v panike utekať smerom na západ. „Žltý drak cez
vodu napadne Aljašku a Kanadu. Nezájde však ďaleko.“
Nukleárny výbuch?
Neskôr tento veštec vo svojich víziách videl, ako jedno jediné lietadlo zhodí do Stredozemného
mora obrovskú bombu, po ktorej z mora vystúpia vlny vysoké ako mestské veže a po tomto
výbuchu ostatú južné časti Británie pod vodou.
Irlmaier však povedal, že tretia svetová vojna nepotrvá dlho. „Vidím tri časové body – tri dni, tri
noci, tri mesiace. Neviem to presne, no vojna nebude mať dlhé trvanie.“
Počas tejto vojny dôjde k trojdňovému zatmeniu a tma bude i počas dňa. Ľudia na oblohe uvidia
mnoho znamení, napríklad veľký kríž či samotného ukrižovaného. Následne sa spustí krupobitie

sprevádzané bleskami a hromami a Zem zasiahne zemetrasenie. Nebude elektrina a ľudia si budú
svietiť sviečkami, aby čo – to videli. Z neba začne padať zlatý prach a tam, kde dopadne, všetko
uhynie. Prežijú len tí, čo sa stihnú ukryť do vzduchotesného krytu a budú mať dostatok zásob vody i
jedla, pretože vonku bude všetko kontaminované. „Behom tejto tmy zomrie viac ľudí, než v oboch
svetových vojnách dohromady,“ varoval.
Skaza Stovežatej i Vatikánu
Zničená bude Praha, ale i Paríž, ktorý podpália jeho vlastní obyvatelia. V Taliansku vypukne
revolúcia alebo náboženská vojna a mnoho duchovných bude zavraždených, ale pápežovi sa podarí
zachrániť. V Rusku dôjde k revolúcii a k občianskej vojne, v ktorej zomrie mnoho ľudí. „Tí
najvyšší medzi politikmi spáchajú samovraždy a ich krvou bude zmytá vina. Vidím červenú masu
zmiešanú so žltými tvárami, je to obecná vzbura, hrozné vraždenie,“ opisoval.
Nastanú lepšie časy
Irlmaier však sľubuje, že po skončení tejto skazy, po ktorej na Zemi neostane mnoho obyvateľov,
nastanú pre ľudstvo lepšie časy. Tí, čo prežijú, budú na začiatku trpieť hladom, no potom budú
všetci nasýtení. Ľudia bez pozemkov budú odchádzať do prírody, kde vznikla púšť a usadia sa tam,
kde sa im zapáči. A taktiež opäť začnú veriť v Boha.
„Tí, ktorí toto zažijú budú veľmi šťastní a budú si tento stav pochvaľovať. No budú musieť začať
tam, kde naši predkovia – na začiatku.“
Zdroj: extrastory.cz

Muž, ktorý verí, že prišiel z roku 2030, má ďalšie proroctvá: Desivá vojna
so Severnou Kóreou!
24.03.2018
Muž, prezývaný Noah Novak tvrdí, že je z roku 2030 a musel riskovať život, aby doručil
proroctvá, z ktorých vás zamrazí!
Noah chcel doručiť svoje bizarné proroctvá tým, ktorí žijú v súčasnosti, ale trvá na tom, aby ostal
v anonymite. Už v minulosti odhalil celý rad udalostí, ktoré sa majú udiať v budúcnosti. Medzi jeho
odvážne tvrdenia patrí, že Donald Trump bude v roku 2020 znovu zvolený za prezidenta, umelá
inteligencia naberie na obrátkach a stroje v štýle okuliarov Google prevezmú moc. Teraz odhalil, čo
sa stane, keď vypukne vojna medzi Severnou a Južnou Kóreou v roku 2030, uvádza Mirror. USA a
Japonsko podporujú Južnú Kóreu, ale veľkým prekvapením sa stane Čína.

Chlapík najnovšie priniesol desivé proroctvo o tom, ako by mala prebiehať vojna medzi Južnou a
Severnou Kóreou. "Bol som v Severnej Kórei počas toho, ako tam bojovali dve strany," uviedol a
povedal, že sa do vojny pripojilo niekoľko krajín.
"Vkuse sa tam strieľalo, rebeli bežali a jeden druhého zabíjali, bolo to veľmi ťažké," dodal s tým,
že napokon sa dostal aj do zajatia, kde ho mali mučiť.
Noah tvrdí, že do 12 rokov sa Kórea zjednotí, informuje britský denník Daily Mirror.
"Onedlho bude Severná Kórea porazená a potom bude existovať už len Kórea," dodal. Ďalej
vraví, že v Severnej Kórei bude veľa rebelov, ktorí nebudú súhlasiť s kapitalistickým režimom.
Napriek tomu však bude väčšina ľudí s kapitalizmom spokojná a všetci budú podľa jeho slov
šťastní. "V krajine bude nový líder, Kim Čong- Un sa s tým zmieri, no nepoviem ako," uzavrel.
Noah v minulosti povedal, že má anorexiu a trpí depresiami. Má 50 rokov, ale zobral
omladzujúcu drogu, ktorá ho urobí 25-ročným. Nie je prekvapením, že mnohí sú voči nemu
skeptickí a preto sa rozhodol ísť na detektor lži. Zábery z neho sa objavili na internete a ukázali, že
prešiel. Mnoho ľudí však poukázalo na to, že nie je ťažké oklamať detektor lži, keď viete ako na to.

Desivé slová Baby Vangy sa začínajú napĺňať: Proroctvo, ktoré je pre
Európu nočnou morou
21.03.2018
Bulharská veštkyňa Baba Vanga je známa po celom svete. Hoci bola slepá, dokázala vidieť do
budúcnosti. Nenápadná babička známa pod prezývkou Nostradamus Balkánu predpovedala
napríklad útoky 11. septembra. Hoci zomrela v roku 1996 vo veku 85 rokov, jej predpovede sú živé
dodnes. Úspešnosť jej predpovedí je až 85 percent.
Baba Vanga v roku 1979 predpovedala, že Vladimir Putin raz bude vládnuť svetu. „Všetko sa
roztopí, ako keď sa roztápa ľad, len jeden zostane nedotknutý – Vladimirova sláva, sláva Ruska.
Prinesie to veľa obetí. Nikto nedokáže zastaviť Rusko. Všetko odstráni z cesty a on zostane, ba
dokonca sa stane pánom sveta,“ vyhlásila podľa The Sun veštkyňa pri stretnutí so spisovateľom
Valentinom Sidorovom. Vladimir Putin cez víkend obhájil svoju pozíciu prezidenta, pričom ho
volili až tri štvrtiny obyvateľov. Rusku bude vládnuť minimálne do roku 2024.
Veštkyňa ale predpovedala ešte niečo desivejšie. Podľa Baby Vangy Európa „prestane existovať“
do konca tohto roka a kontinent zostane „takmer prázdny“. Európa sa podľa jej predpovede zmení
na „pustatinu takmer bez akejkoľvek formy života“. Veštkyňa zároveň varovala, že rozpadnutie

vzťahov v Európe bude viesť k jadrovej vojne a neskôr k „veľkej moslimskej vojne“. Netreba
zabúdať, že Vanga predpovedala Arabskú jar v roku 2010 a inváziu extrémistov do Európy v roku
2016.

3. SVETOVÁ VOJNA V PROROCTVE: AKO DOPADNE USA, EURÓPA,
RUSKO, ČÍNA, AKO TO ZMENÍ SVET
Astrologička Blanka Hudáková 20. Máj 2015
Proroctvo Gotfrieda von Werdenberg (1994) :
Prv, než začne 3. svetová vojna, odstaví Rusko dodávky ropy a plynu do iných zemí.
K tomu sa dostaví aj ďalší vojenský konflikt v regióne Saudskej Arábie ešte pred 3. svetovou
vojnou. Nebude sa konať žiadny ďalší Černobyl pred vypuknutím 3. svetovej vojny. Energetická
kríza vypukne tesne pred touto vojnou.
Cudzinci v národoch Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Anglia majú medzi sebou veľmi veľa
cudzích národností.
Veľa štátov zažije nepokoje v podobe istého druhu občianskej vojny.
Tesne pred vypuknutím 3. svetovej vojny sa objaví silný príliv východo- a juhoeurópanov do
západnej Európy.
Islam naberie na sile v konfrontácii s kresťanstvom. Nemecké hospodárstvo zanikne navždy.
Nemecké hospodárstvo sa nebude môcť pred 3. svetovou vojnou spamätať. Vykrváca.
Dane budú pre ľudí neznesiteľné, životný štandard hlboko upadne a hospodárstvo sa zrúti do
dezolátneho stavu.
Česká a Slovenská Republika zostávajú stabilné do 3. svetovej vojny. Neskĺznu do žiadnej
občianskej vojny ako bývalá Juhoslávia. Napriek tomu budú počas 3. svetovej vojny veľmi trpieť.
Juhoslávia: pokračujúca občianska vojna bude ukončená tesne pred 3. svetovou vojnou,
pravdepodobne zahraničnou pomocou.
Poľsko bude v blízkej budúcnosti trpieť ťažkým ozbrojeným konfliktom, pravdepodobne na juhu.
Dôvod je neznámy. Môže to byť spôsobené nepokojmi v susedných štátoch, tzn. v Nemecku.
Politická stabilita a pokoj sú ukončené.
Rusko bude politicky stabilné, zostane materialistické a ateistické.
Spolu s inými svetovými mocnosťami zostane Rusko bezbožné. Aj množiaci sa počet kresťanov
v Rusku nezmení nič na tejto skutočnosti. Skutočné obrátenie Ruska sa dostaví až po 3. svetovej

vojne. To je aj skutočná predpoveď z Fatimy. Vojenskí vodcovia preberú moc v Rusku pred 3.
svetovou vojnou.
Čína je jediná výnimka v hospodárskych otázkach. Bude aj naďalej rásť. Čína sa stane
superveľmocou.
ZAČIATOK 3. SVETOVEJ VOJNY, AKO BUDE PREBIEHAŤ, ČO SA BUDE DIAŤ:
Dážď ohňa
Pred 3. svetovou vojnou sa bude konať veľká kozmická udalosť. V Rakúsku bude jeden krásny
"letný deň",žiadny obláčik na oblohe. Ľudia so záujmom pozerajú na Slnko, ktoré začína tmavnúť.
Je asi 10 hod. dopoludnia normálneho času, žiadny "letný čas". Ako sa Slnko stále viac a viac
stmieva, začína pokrývať zem opar. Toto nie je obvyklé zatmenie Slnka, ale nejaká hmla vo
vesmíre, ďalej, mimo našej atmosféry. Obloha čoraz viac tmavne.
Najprv vidno len pár hviezd, potom sa zjavujú ďalšie a ďalšie. Najprv sa zjavujú na západe,
potom na severe. Na východe a na juhu nie sú žiadne hviezdy, tam, kde bolo naposledy pozorované
Slnko. Nevidno žiadny Mesiac. Je normálna čistá priezračná obloha, osvietená hviezdami. Vidno
pôdu pod nohami, na ktorej stojíme, ale na čítanie toto svetlo nepostačuje. Zrazu, z ničoho nič sa
hviezdy stratia. Úplná tma pokryla Zem. Prešlo len niekoľko minút, potom sa trochu vyjasnilo. Dá
sa rozpoznať okolie. Nie je žiadne Slnko. Na východe sa dá spozorovať miliardy bielych bodiek. Je
to ako dážď čiastočiek pahreby ohňa, ktoré sa veľmi rýchlo pohybujú oblohou zo
severovýchodoseveru k západojuhozápadu. Dopadajú na pôdu ako ťažký ľadovec. Farba žiarenia
počas letu mení farbu, z bielej na žltú, po dopade na pôdu na žiariacu červenú. Tie svietiace guľky
dopadajú na zem v rozmedzí 50 - 100m a nevydávajú žiadny zvuk.
Keď dopadnú na zem, tak vyzerajú ako hrudky špiny, alebo zrná piesku. Niektoré sú až veľkosti
detskej päste. Obyvatelia nehľadajú nejaký úkryt, vyzerajú, že nemajú žiadny strach. Čas uplynutý
od prvého spozorovania týchto partiklov na severovýchode a ich prvých dopadov na zem je vecou
len niekoľkých sekúnd, maximálne jednej minúty. Potom, ako dopadli tie svietiace guľky sa
rozvidnelo.
Začal fúkať veľmi silný vietor od východu a rozfúkal oheň, ktorý ženie pred sebou. Horí tráva,
horia lesy, horia polia, lúky, horia domy, stodoly a fabriky horia tiež.
V tento deň Slnko už nebude svietiť.
Dôvod tohoto ohnivého dažďa môže byť priamou alebo nepriamou okolnosťou stretu s nejakou
kométou. Vizionár to nevie presne povedať. Ročné obdobie je pravdepodobne leto, možno prvá
polovica augusta. Rok udalosti je tiež neznámy, ale môže to byť každý rok po 1995-tom.

Zničenie New Yorku
Zničenie New Yorku nebude dielom 3.svetovej vojny, ale stane sa to skôr. Vizionár nemôže
menovať rok (Boh má na to svoje dôvody).
New York bude zničený nenávisťou islamsko-arabských kruhov, ktorá pravdepodobne rastie už
od 2. svetovej vojny a z nedávnej vojny na blízkom východe a naberá silu k nadchádzajúcej 3. sv.
vojne.
Ale v každom prípade ide o odpoveď na niečo, čo Američania spôsobili Arabom. Vizionár
popísal zničenie New Yorku do najmenších podrobností.
Rok nie je známy. New York bude zničený malými nukleárnymi hlavicami, jedna z nich môže
byť malá atómová bomba. Hlavná strela bola odpálená pravdepodobne z paluby nejakej lode.
Letiace teleso strely bude letieť v oblúku a bude explodovať vzadu za nejakou obrovskou budovou s
výhľadom na more. Budovy sa nezrútia hneď po explózii. Tlaková vlna vyvolaná nukleárnou
explóziou posunie z miesta celé budovy, niektoré sa o niekoľko stupňov naklonia na stranu.
Následne sa tie budovy odlomia úplne pri základoch a zrútia sa na zem. Keby to niekto pozoroval
od mora, tak to vyzerá, ako keby tie mrakodrapy utekali k moru a pomaly sa ponárali do pôdy.
Manhattan bude úplne zrovnaný zo zemou. New York-ské predmestia nebudú až tak znivočené, ale
centrum New Yorku bude totálne zničený. Rádio a televízia v Európe bude o tejto udalosti vysieľať
a nebudú si dávať pred ústa žiadnu servítku. Bude vytýkané, že jednanie Američanov proti Arabom
je -------, ale zničením New Yorku to zachádza priďaleko. Zničenie New Yorku nebude mať pre
Európu žiadne konzekvencie, pričom nie je pozorovatelné žiadne znamenie nadchádzajúcej 3. sv.
vojny, hoci je už veľmi blízko.
Predvojnový čas
Ohnivý dážď by sme mohli chápať ako varovanie, že tretia svetová je už veľmi blízko. To samé
platí aj pre zničenie New Yorku.
Ďalšie veľmi dôležité znamenie: bude ozbrojený konflikt na blízkom východe, ktorý sa odohrá na
arabskej pôde a bude zapojená aj Saudská Arábia. Nebudú použité žiadne atómové zbrane. USA
vlastnia saudské ropné priestory, budú porazení a ropné priestory vydobyté späť.
Pred vypuknutím 3. sv. vojny bude v Afrike vojna sever proti juhu. Osud Juhoafrickej republiky
je neznámy, ale ľudia by mali byť varovaní: v žiadnom prípade nevycestovať do Južnej Afriky. Len
západná časť afrického kontinentu zostane relatívne neporušená.
Pred vypuknutím 3. sv. vojny padne moc v Európe do rúk ľavým radikálom. Bolševizmus a

komunizmus bude oslavovať návrat (pozn.: asi po vojenskom puči). Kresťanstvo a cirkev budú
trpieť prenasledovaním pod vedením ľavicovoorientovaných radikálov, zvlášť v Taliansku a
Francúzsku. Multikulturálna spoločnosť vyvinie multikulturálny zločin.
Útoky, krádeže, vraždy,drogy a znásilnenia budú na dennom poriadku. Občianske vojny
prepuknú v Taliansku, Francúzsku a v Anglicku. Nemecko bude trpieť podobným scenárom, ako aj
severské krajiny. Český a Slovenský štát zostanú stabilné. Udalosti kulminujú a dosiahnu najvyšší
bod pred treťou vojnou.
Krátko pred vypuknutím "tretej" budú milióny ľudí z východnej a južnej Európy zaplavovať
západoeurópske krajiny. Chaos sa začne približne v čase - alebo krátko na to, ako US - vojenské
sily z väčšej časti stiahli svoje jednotky z Európy. Počas tretej svetovej sa nedá na USA spoľahnúť.
Nemorálnosť, neprítomnosť lásky k blížnemu a zdráhanie sa nastúpiť vojenskú službu dosiahnu
svojho najvyššieho bodu. Vojna v západnej Európe je trestom pre toto všetko. Rusko bude znovu
vedené autoritatívnou "červenou" vládou. Zaručia západu svoju "priateľskú koexistenciu" a veľa
západoeurópanov sa tým nechá zaslepiť.
3. svetová vojna
Najprv príde Rakúsko na radu, potom Nemecko, potom Švajčiarsko - to je isté. Vojenský konflikt
sa ukončí na prelome storočí (pozn.: prekl. Vizionár sa udaním rokov netrafil - všetky časové údaje,
ktorými nás oboznamuje, nie sú správne).Kozmické udalosti, ako pád komét ako aj zemetrasenia
môžu zotrvať aj dlhšie. Celý vojenský konflikt trvá sotva 2 roky, menej v Nemecku, Rakúsku a
Švajčiarsku.
Rusi najprv obsadia Rakúsko, kvôli strategickej polohe. Z Rakúskej strany nebude vytváraný
žiadny odpor. USA sa nebudú vmiešavať do konfliktu. Rusi si zoberú tak veľa potravín k
zaopatreniu svojich jednotiek, ako len budú vládať. Akýkoľvek odpor je zbytočný.
Keď dosiahne revolúcia v Taliansku svojho vrcholu, vpochodujú Rusi aj na taliansku pôdu.
Približne v tom čase, keď budú Rusi v Rakúsku, dosiahne občianska vojna (revolúcia) vo
Francúzsku a v Taliansku svojho najstrašnejšieho bodu, vedená bezbožnými extrémne vľavo
orientovanými vodcami. Bude prenasledované duchovenstvo, budú sa páchať masové vraždenia a
plundrovanie majetkov.
Najviac nebezpeční sú sociálni vyvrheli aj pre susedné zeme Francúzska a Talianska. Tieto
vraždiace a pľundrujúce hordy nepoznajú žiadne zmilovanie. To sú tí, čo zničia Paríž a Rím tým, že
všetko zapália a nechajú vyhorieť. Počas celkového času vojny budú všetky veľké a aj malé mestá
zničené. Prežitie je možné iba na vidieku.

Prvé atómové zbrane budú v Európe použité v stredozemí. Veľa atómových bômb bude
odpálených ponad Adriou, od severu až k juhu. Následkami budú obrovské záplavové vlny v týchto
priestoroch.
Šokové vlny bude možné registrovať v Rakúsku a v Nemecku.
Atómové útoky Rusov v Adrii a pozdejšie v severnom mori slúžia výlučne len k zničeniu tam
operujúcich nepriateľských lodí.
Vojna bude aj na Balkáne, od Albánska cez Maďarsko a Bulharsko až po Turecko. Rusi nakoniec
prehrajú všetky svoje snahy o dobytia. Čína pomôže Európe nepriamo s prejavením vôle odporu.
Čínske jednotky premôžu Rusov v strednej Európe. Na svojej ceste do strednej Európy vydobyjú
Číňania južné Rusko. Ich oveľa menšie pancierové vozidlá budú ruské ďaleko prekračovať v
manévrovatelnosti a ruské jednotky budú premožené.
Na začiatku budú bojovať Ruské a Čínske jednotky medzi sebou konvenčnými zbraňami v
Dolnom Rakúsku a v Čechách, severne od Dunaja. Front bude prelomený tri krát. Veľa, veľa ľudí
zomrie počas týchto pancierových súbojov, ktoré celý ten priestor znivočia. V Dolnom Rakúsku a
ani v Čechách nezostane kameň na kameni.
Podobný osud stihne aj iné krajiny sveta. USA a Kanada budú tiež znivočené. Pri postupnom
vedení vojny prepadnú Rusi aj Západnú Európu a nie je možný žiadny skutočný odpor proti Rusom.
Totálne víťazstvo Rusov nad Nemeckom sa dá prekaziť jedine pomocou nemeckého vojenského
satelitu na obežnej dráhe. Môže zostať v kozmickom priestore pomocou revolučného pohonu a je
vybavený elektromagnetickým kanónom, ktorý dokáže odpáliť svetelné lúče.
Tento satelit môže zničiť všetky najmodernejšie rakety. V tomto čase je polovica Európy na
jednej hromade trosiek. Teraz sa rozhodli Američania pomôcť Európe. Gigantické súboje sa
odohrávajú s tými najstrašnejšími zbraňovými systémami. Minimálne jedna atómová bitka sa
odohrá v severnom mori.
Postihnuté sú všetky štáty na pobreží severného mora. Gigantické vlny sa prelievajú cez
Anglicko, Belgicko, Holandsko, Severné Nemecko a Dánsko. Vlny spôsobené ruskými
nukleárnymi zbraňami sú vysoké až 90m. Pohybujú sa veľmi rýchlo a pritom rastú ešte do väčšej
výšky. Ich obrovská sila nezničí len samotný Londýn, ale aj veľké časti južného Anglicka.
Späť do strednej Európy.
Česká Republika figuruje ako jeden neutrálny štát. Aj napriek tomu bude Rusmi obsadená a
atómové bitky zničia celú celučičkú krajinu. Peklo panuje v západnej časti Českej Republiky.

Nukleárne zbrane a Neutrónové bomby budú použité už pri prvom vzájomnom stretnutí Rusov a
Číňanov.
Druhé vzájomné stretnutie je ešte horšie. Číňania sa pokúšajú obkľúčiť ruské jednotky, ktoré
chcú ujsť na sever. Otrasy množstva atómových explózií je možné pocítiť všade v strednej Európe.
Celé horské reťazce sú vyhodené do povetria a zrovnané zo zemou aby sa premohol nepriateľ. Nedá
sa slovami opísať satanská brutalita tejto vojny. Sírovo-žltý žeravý oheň sa dvíha ponad západ
Českej Republiky, čo je pravdepodobne dôsledkom odpálenia neutrónových bômb.
Potom nasleduje jedna krátka ale silná bielo-žltá detonácia, ktorá vystrelila oheň vysoko do
nebies. Utekajúci Rusi odpálili pravdepodobne celý svoj atómový arzenál, ktorý skladovali v
českých uholných šachtách. To bola posledná explózia v Českej Republike. Teraz sa roztrhla
zemská kôra. Prvá explózia vysoko do nebies ukázala ako znamenie ukrižovaného Pána,
predstaveného zo svojimi ranami. Svet bude volať "Boh existuje!". Náš Pán zostáva viditeľný na
nebesiach, pokiaľ pomaly nenaberie podobu Brezového stromu. Táto podoba je zvláštnym
významom v súvislosti s proroctvom, ktoré bolo zverejnené v Nemecku pred stáročiami v spojitosti
s brezou.
Teraz sú vyvrhnuté tony lávy, kameňov a strusky vysoko do vzduchu a čoskoro pokryjú priestory
viac ako sto kilometrov vzdialené od epicentra erupcie. Zlaté mesto Praha bude celkom zahrabané
- zasypané a nikto nebude vedieť v budúcnosti, kde stálo ponajprv toto veľkolepé mesto.
Okamžite po otvorení zemskej kôry nastane najväčšie zemetrasenie v dejinách ľudstva, také, že
sa celá Zem bude triasť po dobu jedného celého dňa. Na Zemi nezostane nič stáť, ale Boh bude
niekoľko domov ochraňovať.
Nemerateľné množstvo otrávených plynov bude vystupovať zo zeme. Vystúpi to do atmosféry a
potom aj do troposféry a spôsobí to tri, alebo viac dní úplnej tmy. Vzduch bude otrávený na dlhé
dni. Vietor bude odtiaľ rozháňať otrávené oblaky smerom na východ. Ešte stále nie je po vojne, ale
teraz bude potlačená modernými prostriedkami. Rusi sú na úteku. Európske štáty formujú armádu z
dobrovoľníkov. Rusi sú nenávidení kvôli holocaustu, ktorý začali. Disciplína a morálka sa z
ruských vojenských jednotiek vytratila. Ruskí vojaci budú kompletne odstránení a ani jeden jediný
sa nenavráti späť do svojho domova. Rusko sa zosype, komunistickí vodcovia budú povraždení a
ich historická vina je zmytá krvavou smrťou miliónov nevinných ľudí.
Tí čo prežili, na celom šírom svete, nemajú nič. Zo 6 miliárd ľudí zostalo 600 000 000, ktorí
prežili - viac ako dosť pre našu spustnutú planétu.
Vzťahy po vojne

Po vojne už nie je žiadna nenávisť medzi národmi. Všetky historické hranice sú
znovuvybudované, takže sa môžu formovať homogénne národy. Multikulturálna spoločnosť
zanikla.
Pápež dá Nemecku Cisára. Nemecko sa zoskupí zo všetkých nemecky hovoriacich oblastí severu,
juhu, východu a západu. Rakúsko a Švajčiarsko sa dobrovoľne pripoja k Nemecku.
Poľsko odovzdá Nemecku časť svojej krajiny, samo dostane späť svoju zem na východe od
Rusov.
Číňania dostanú časti Sibíra a Taliansko musí po jednom prehratom boji južné Tirolsko vrátiť
Rakúsku.
Všetky náboženské hnutia sa zjednotia v jedno očistené a vynovené Kresťanstvo. To zjednotí
všetky národy v pokoji bez toho, aby sa miešali kultúry. Cirkev už nebude celosvetová mocenská
inštitúcia. Pápeži nebudú už nikdy v budúcnosti existovať.
Kresťanstvo vo svojej najčistejšej podobe bude prijaté preživšími ako cennosť a už nikdy nebude
zneužité ako prostriedok útlaku a vykorisťovania. Prostredníctvom jednej kozmickej udalosti,
kolíziou Zeme s iným nebeským telesom, sa presunie Severný a Južný pól na iné nové miesto. Zem
bude následkom menších zemetrasení ešte nejaký čas nepokojná.
Rakúsky vizionár toto všetko videl celkom jasne. Jeho predpovede sú jediné do dnešného
dňa, ktoré nám ponúkajú toľko podrobností.
Celý svet prepadne panike, ale hľadanie nejakého ďalekého a kľudného miesta - prístavu by bol
nezmysel. Samotný Nový Zéland a Austrália, alebo niektoré juhoamerické krajiny sa tiež
nedoporučujú. Tam bude panovať zákon džungle a je oznamované, že Austráliu a Nový Zéland
budú okupovať Číňania.
V porovnaní s prvou a druhou svetovou vojnou si Boh sám vyvolí tých, ktorí prežijú. Všetci zlí a
nehodní ľudia zomrú. Takisto zomrú aj dobrí, ale žiadny z nich sa nemusí ničoho strachovať,
pretože ich život v nebi bude pokračovať.
Vizionár sám zažil klinickú smrť a môže potvrdiť, že život tam pokračuje.
Len 600 miliónov prežije = 1 z desiatich.
Koľko rádioaktívneho prachu a zamoreného ovzdušia zostane po tretej sv. vojne nebolo oznámené.
Po týchto udalostiach zostali na svete len zdraví ľudia. Nikto nehovorí o rádioaktívnom zamorení.
Týmto musíme vziať na vedomie, že Boh očistí Zem od všetkých jedov, aby mohli preživší
obhospodarovať polia a pracovať.

Ľudia budú veľmi šťastní, ale uvrhnutí do životného štandardu 18. storočia. To znamená žiadna
elektrina, žiadny plyn, žiadna ropa, žiadny priemysel, žiadny televízor, žiadne rádio, žiadny telefón,
žiadne noviny, žiadne autá...atď.
Klíma sa v Európe tiež zmení. Bude teplejšie, podobne ako klíma v dnešnom severnom
Taliansku.
V dolinách budeme môcť pestovať citrusové plody. Sneh budeme vidieť len na samom vrchu
kopcov. Svet sa stane väčší. Väčšie vzdialenosti sa nebudú dať prekonať. Nebude lietadiel, ktoré by
nás doviezli do cudzích zemí. Turizmus odpočíva na veľmi dlhý čas. Neexistujú žiadne verejné
dopravné prostriedky. Sme odkázaní na koňa a bričku.
Nastúpil "Zlatý vek".
Ľudstvo žije v harmónii a na jednej vyššej spirituálnej rovine, šťastnejšie ako kedykoľvek
predtým.
http://www.gralencyklopedia.sk/…/16-proroctvo-gotfrieda-von…

Podľa numerologických výpočtov tretia svetová vojna začne 20. augusta 2018. Aby sa jej
predišlo, už bol zostavený a spustený plán, ktorého hlavné črty sú zjavné. Priateľské vzťahy
s Čínou, mocný finančný systém ako alternatíva FED-u a obrana Francúzska ako takého.
V Pytagorovej numerologickej škole existuje technológia výpočtu, pomocou ktorej možno
vypočítať kritické body trojuholníka. 17.8.2003 nastal prvý vrchol krízy v Rusku, po ktorom prišiel
pád. Druhý pád nastal 7.8.2008, čo je druhý vrchol trojuholníka. 20.8.2018 nastane posledný, tretí
vrchol pádu, ktorý je však potrebné prekonať.
Pripomeňme si jedno proroctvo, veľmi skratkovite, ktoré nie je až tak verejnosti známe.
Pochádza od Nemca menom Alois Irlmaier, ktorý žil v rokoch 1894-1959.
Pretože jeho proroctvá už boli v minulosti preložené a uverejnené v našom prostredí, nebudeme
sa celým proroctvo podrobne zaoberať. Jedno je však u neho veľmi zaujímavé – nedáva presné
dátumy či časy, jeho opis sa orientuje na udalosti, ktoré majú nastať a ktoré sa – z dnešného
pohľadu – môžu odobrať kedykoľvek.
Irlmaier pred svojou smrťou povedal, že je rád, že sa nedožije toho, čo čaká Nemecko
v budúcnosti. My si vyberme iba niekoľko momentov jeho proroctva:
Hovorí, že v budúcnosti príde veľká vojna. Nastane vtedy, keď si všetci budú myslieť, že na
Strednom Východe už nastal mier.

Podľa všetkého sa oheň vojny zapáli na Balkáne. Vidí „veľkého“ padnúť a vedľa neho dýku.
Dvaja muži zabijú tretieho, vysoko postaveného. Potom začne vojna. Tá vypukne na ďalší deň ráno.
Vo svojich videniach neraz videl rôzne čísla, aj keď zároveň dodáva, že nepozná ich význam.
Videl napríklad číslo, kde boli dve 8 a jedna 9.
Vojna začne na úsvite a príde náhle. Farmári budú sedieť v Pube a zrazu cez okná nazrú cudzí
vojaci. Armáda príde z Východu a všetko sa odohrá veľmi rýchlo.
Tri oceľové kliny postúpia na Nemecko zo severu od Dunaja a budú smerovať k Rýnu. Pôjdu bez
zastavenia. Všetko bude prebiehať veľmi rýchlo, obyvateľstvo upadne do paniky a bude utekať, po
cestách ostane množstvo zablokovaných áut. Všetko prekážajúce postupu armády bude
prevalcované. Ruská armáda sa nezastaví nikde, až kým nedorazí do oblasti Porúria.
Spoza oceánu síce príde útok, ale očividne nič na veci nezmení. Čína obsadí Aljašku a časť
Kanady, ale ďaleko sa nedostane. Otázka je, prečo práve Kanadu a Aljašku? Žeby v tom čase už
USA neboli?
Lietadlá budú zhadzovať akýsi žltý prášok v pásme od Čierneho mora po Severné. Vznikne
mŕtvy pás o šírke cca Bavorska. Podľa opisu by sa v páse mala ocitnúť aj Praha.
Ruské lietadlo zhodí bombu v blízkosti Anglicka a jeho časť pôjde pod vodu. Celkovo podľa
opisu more bude značne rozbúrené a bude zaplavovať.
Počas vojny príde 72 hodín, kedy nastane úplná tma. Nebude ani elektriky, svietiť sa bude dať iba
sviečkami. Irlmaier varuje, že v tom čase neslobodno vychádzať vôbec von, ale treba prečkať tri dni
zavretí v dome. Kto sa nadýcha vonku čierneho prachu ten zahynie. Ani okná neslobodno otvárať –
odporúča ich zalepiť čiernym papierom. Vonku bude všetka voda aj jedlo otrávené. Za týchto 72
hodín zomrie viac ľudí ako v oboch svetových vojnách spolu.
Nastanú ozbrojené nepokoje, zvlášť spomína Taliansko, kde nastúpi likvidácia popov. Pápež
kamsi ujde. Zabíjať sa však bude všade – najviac v mestách.
Po týchto udalostiach príde aj revolúcia v Rusku. Potom však zavládne pokoj.

Skupina Anonymous ohlásila, kde vraj prepukne tretia svetová
09.05.2017
Aktivisti a hackeri sa znova prihovorili svetu. V novom videu varujú pred vojnou, ktorá údajne
zdevastuje svet už v tomto alebo v budúcom roku.

„Pripravte sa na to, čo príde,“ odkazuje postava v maske, ktorú preslávil britsko-nemecký film
V ako Vendetta. Hlas upozorňuje, že svet stojí na prahu tretej svetovej vojny, ktorá bude „tvrdým,
brutálnym a rýchlym“ konfliktom.
Anonymous svoje katastrofické predpovede pripisuje aktuálnemu dianiu na Kórejskom
polostrove, kde rastie napätie medzi USA a Kórejskou ľudovodemokratickou republikou. Kým
Severná Kórea pokračuje v skúšaní jadrových zbraní, Američania pred mesiacom vyslali
k polostrovu vojnovú flotilu.
„Objavujú sa všetky náznaky hroziacej vojny na Kórejskom polostrove. Sledujúc, ako každá
krajina presúva svoje strategické časti na miesto, aj keď tam budú pozemné vojská, bitka bude
pravdepodobne tvrdá, brutálna a rýchla,“ domnieva sa anonymná skupina.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GfOC2nz5Nmc
„Toto je skutočná vojna s globálnymi dôsledkami, s troma superveľmocami vtiahnutými do
konfliktu. Ostatné národy budú nútené vybrať si, na koho stranu sa postavia,“ dodáva vo videu.
Treťou superveľmocou má byť podľa Anonymous Čína, ktorá len pred nedávnom zasypala Severnú
Kóreu kritikou za porušovanie dohôd.
„Iba tento týždeň, po mnohých výzvach pre Ameriku a Severnú Kóreu, aby upustili od desaťročia
trvajúceho napätia, im čínski predstavitelia odkázali, aby sa prestali dráždiť. Zdá sa, že pragmatickí
Číňania začali strácať svoju trpezlivosť,“ vyhlasuje Anonymous.
Podľa hnutia sa Čína snaží zúfalo vyhnúť vojne, pretože sa obáva katastrofálneho dopadu na
svoju prosperujúcu ekonomiku. Svoje tvrdenia, že v krajine narastá negatívna nálada, podporuje
odvolávaním sa na zdroje, podľa ktorých Čína vyzvala svojich občanov, aby opustili Severnú
Kóreu.
Anonymous je skupina, ktorá sa zviditeľnila najmä po roku 2010, keď reagovala na stíhanie
zakladateľa Wikileaks Juliana Assangea. Združenie využíva ako symbol masku s podobizňou Guya
Fawkesa – muža, ktorý v roku 1605 zorganizoval neúspešný atentát na anglického kráľa.
Hackeri a aktivisti z Anonymous v roku 2011 útokmi na vládne webstránky Egypta a Tuniska
podporili protestujúce masy počas Arabskej jari. Internetovú vojnu vyhlásili aj Islamskému štátu.

Predpoveď Indiánov Hopi: Čaká nás tretia svetová vojna?
Vízie Indiánov z mystického kmeňa Hopi nie sú také známe a Sibyline predpovede, no keď si ich
prečítate, sú rovnako šokujúce a závažné. Dve sa už splnili, čo hovorí tretia?
Šamani z málo známeho indiánskeho kmeňa Hopi zapisovali svoje predpovede na kamenné
tabule a podľa ich slov sa o budúcnosti dozvedali od kozmických učiteľov zvaných Katchini. Tieto
tabule skúmali aj vedci a ukázalo sa, že sú minimálne 10 tisíc rokov staré!
Podľa legendy Indiánov Hopi na počiatku zostúpil na Zem Veľký duch a ľudstvo zhromaždil na
ostrov, ktorý je dnes pod vodou. Ľudí tu rozdelil na štyri rasy, každú poslal na jednu zo svetových
strán a povedal im ich prvotné učenie.
Rasy a živly
Každá zo štyroch rás sa stala strážcom jedného zo živlov. Červenú rasu poslal Veľký duch na
východ a strážiť mala živel zeme. Preto Indiáni vynikajú v pestovaní rastlín a vedia ich liečivé
účinky.
Žltá rasa sa vydala na juh a mala strážiť vzduch, preto pozná vraj tajomstvá neba, dýchania a
duchovného vývoja.
Na západ sa vydala čierna rasa ako strážca vody, čo je najsilnejší živel.
Ostával oheň, ktorá dostala na starosti biela rasa a vydala sa s ním na sever. Už niekoľko vedcov,
bádateľov a filozofov aj poukázalo na to, že všetko, čo Belosi stvorili má vo svojou strede oheň.
Žiarovky či autá s motormi- všetko má v sebe oheň, ktorý je hybnou silou. A vďaka hybnej sile sa
biela rasa pohybuje po celej planéte.
Podľa Veľkého ducha mala každá rasa dostať vo vhodnom čase dve kamenné tabule s
proroctvom. Dve tabule pre červenú rasu sú v rezervácii Indiánov Hopi v Arizone, tabule čiernej
rasy uchováva kmeň Kukuyu v Keni, žltá rasa stráži tabule v Tibete. Najtajnejšie sú tabule pre bielu
rasu. Podľa Indiánov ich strážia švajčiarski horali. Biela rasa však zabudla na učenie Veľkého
ducha, proroctvo sme ignorovali, a z toho vraj pochádza všetko nešťastie.
Prvá predpoveď
Bieli začnú budovať čierne stuhy, po ktorých sa budú pohybovať červy. Keď zbadáme červy
pohybujúce sa po čiernych stuhách, bude to znamenie prichádzajúceho Prvého otrasu. Bude taký
náhly, že červ bude strasený zo zeme do vzduchu a bude krúžiť okolo sveta. Po prvom veľkom
otrase sa ľudstvo bude chcieť spojiť, aby nastolilo mier.

Za červa môžeme v tomto prípade považovať prvý model Forda z roku 1908 a čiernymi stuhami
cesty. Prvým otrasom je tak zrejme myslená prvá svetová vojna, v ktorej sa použili lietadlá a tie by
mali symbolizovať, že sa červy dostali zo zeme do vzduchu. Po vojne sa naozaj ľudstvo chcelo
spojiť, a to vznikom niekoľkých organizácii, napríklad Ligy národov v San Franciscu.
Druhá predpoveď
Okolo sveta vznikne pavučina, pomocou ktorej budú ľudia spolu hovoriť. Na východe sa objaví
obrátený a presunutý znak života, ale prinesie len smrť. Príde spolu s vychádzajúcim slnkom
zo západu. Najhorším produktom Strážcov ohňa bude tekvica prachu. Spadne z neba na ľudí,
prinesie smrť a zem nebude desaťročia rodiť. To bude úder druhý.
Táto predpoveď hovorí jednoznačne o druhej svetovej vojne. Pavučinou je myslená komunikačná
sieť, v tom čase najmä telefonická. Obrátená svastika je hákový kríž, ktorý používal Hitler. Hovorí
sa, že v roku 1920 prišla rada starších kmeňa Hopi za prezidentom Roosveltom, aby zabránil skaze,
ktorá sa chystá. No ako vieme, ich prosby nezabrali...
Tretia predpoveď
Táto časť proroctva sa zatiaľ nenaplnila, takže v niektorých symboloch len tápame, čo by mohli
znamenať.
Nadídu časy, keď sa žena zmení v muža. Ľudia nájdu odtlačok, ktorý nás tvorí. Ľudia budú tvoriť
nové zvieratá, ktoré nikdy neexistovali, a budú si myslieť, že je to pre naše dobro. Zo začiatku to tak
bude vyzerať, ale až naši vnuci a pravnuci budú v dôsledku toho trpieť.
Táto časť je zatiaľ jasná. Žena je skutočne rovnoprávna mužovi a pripomína ho často aj
oblečením a svojou úlohou v spoločnosti. Odtlačkom mysleli DNA a o klonovaní zvierat netreba
ani hovoriť.
Nadídu časy, keď orol vyletí vysoko do neba a dostane sa až na Mesiac. V tom čase bude veľa
súkmeňovcov spať, čo znamená, že zabudnú na prvotné poznanie. Po páde domu na nebesiach sa
veci zmenia a pomaly sa začne schyľovať k tretiemu úderu. Bezprostredným znamením začiatku
piateho sveta bude dom na nebi, v ktorom sa nastálo usídlia ľudia.
Na Mesiac sa ľudstvo už dostalo, pád domu na nebesiach by mohli byť Dvojičky a udalosti z 11.
septembra, no čo je dom na nebi? Môže ísť o nejakú vesmírnu stanicu, kde budú prebývať ľudia.
Keď sa Katchina zjaví na oblohe, začne sa piaty svet. To bude deň očistenia. Keď Katchina
odíde, žiadne slávnosti už nebudú. Ostanú len materské krajiny. A aj tie budú chránené, tak ako
osady Hopi. Matka príroda pošle ľudí späť do jaskýň, pretože tam bude ich jediné útočište.

3. svetová vojna v proroctvách: Víťaz od Západu
24. októbra 2015
Katolícke proroctvá pojednávajúce o občianskych vojnách vo Francúzsku a Taliansku; ako aj o
veľkej invázii vedenej Ruskom z Východu.
„Boh nikdy nedovolí povstať tyranovi bez toho, aby proti nemu nevzbudil svätca.“
Christopher Henry Dawson, 1889-1970, katolícky apologét
Nostradamus (ako aj mnohí iní) predpovedal akéhosi „Kráľa sveta“ ktorý príde z Francúzska a
bude viesť západné armády do víťazstva nad islamskými vojskami ktoré pred tým napadli Európu
… Táto osoba sa javí ako kľúčový hráč 3. svetovej vojny, podobný veľkým osobnostiam 2. svetovej
vojny akými boli Roosevelt, Hitler či Churchill. Nostradamus hovorí že tento veľký vojvodca príde
z Francúzska. Spolu s ním sa zjaví aj nový pápež – tiež Francúz – a títo dvaja zohrajú rozhodujúcu
úlohu v tretej svetovej vojne.
godlikeproductions.com
Väčšina tu uvedených proroctiev je z kníh „The Catholic Prophecy“ od Yvesa Duponta
(https://archive.org/stream/CatholicProphecy#page/n5/mode/2up) a „Prophets and Our Times“ od
otca Geralda Culletona (https://archive.org/details/TheProphetsAndOurTimes).
1) Vo všeobecnosti sa hovorí, že Boh dá pred 3. svetovou vojnou 3 veľké znamenia:
•

žiarivý objekt na oblohe, podobajúci sa na slnko, ktorý sa potom zrazí so Zemou (do našej
planéty má naraziť nejaká kométa, alebo kusy rozpadnutej kométy, alebo niečo podobného),

•

nejaký významný politik bude zavraždený (niektorí hovoria až o troch atentátoch po sebe na
troch politikov)

•

Taliansku a Francúzsku vypuknú hrozné protikatolícke povstania:

Proroctvo vyrieknuté Pannou Máriou v Garabandale, v Španielsku; tento citát bol uvedený v
knihe „The Finger of God“ od Dr. Webera:
„Pápež pôjde do Ruska, do Moskvy. Krátko potom, čo sa navráti späť do Vatikánu, nepokoje
vypuknú v rôznych častiach Európy.“
Marie-Julie Jahenny, 19. stor
„Boží trest začne v Paríži. No v Ríme bude búrka ešte strašnejšia. Všetka zloba bezbožných
dopadne na mesto Rím. Všetka zloba týchto ľudí bude namierená proti pápežovi.“

Otec Nectou
„Ako keď figovník vypustí svoje lístie, je to znamenie, že leto je blízko; tak keď Anglicko začne
strácať svoju moc, zničenie Paríža bude na dohľad. Toto bude znamením. Anglicko zakúsi vo
svojom vývoji ešte strašnejšiu revolúciu než bola tá, ktorá postihla Francúzsko. Táto revolúcia bude
trvať tak dlho, pokým Francúzsko neobnoví svoju silu, potom sa do Anglicka navráti mier.“
2) Počas protikatolíckych povstaní sa udejú dve zvláštne veci: pápež utečie z Ríma a vo
Francúzsku nastane podobná situácia aká sa stala počas španielskej občianskej vojny – na čelo
katolíckych síl sa postaví silná osobnosť – potomok francúzskeho kráľa Ľudovíta IX. (1214-1270):
Brat Louis Rocco, 19. Stor.
„Veľký kráľ povstane počas obdobia hrozných vojen a perzekúcii.“
Sestra Rosa Columbová z Taggia, 1847
„Strašná revolúcia sa rozšíri po celej Európe a nebude mieru kým biely kvet, Ľalia, sa nezmocní
trónu Francúzska.“
Ján z Viaguerroa, 13. Stor
„Príde plienenie, ničenie a drancovanie toho slávneho mesta, hlavného mesta sladkého
Francúzska. Toto sa stane, keď Cirkev a aj celý svet budú vo veľkých problémoch. Pápež utečie
z Ríma a Cirkev bude celých 24 mesiacov úplne nechránená, pretože v tom istom čase nebude
žiadneho kráľa či vládcu ani vo Francúzsku. Ale potom mladý princ z rodu Ľalie zmocní sa trónu
…“
3) Katolícka Cirkev má byť v tomto čase otriasaná v samotných základoch akousi „tajnou
sektou“ (svetovým slobodomurárstvom). V Cirkvi samotnej sa rozmnoží mnoho bludných náuk a s
morálkou bežných ľudí to nebude o nič lepšie.
Bl. Rembordt, 18. stor.
„Boh potrestá svet, keď ľudia vymyslia zázračné vynálezy, ktoré spôsobia, že úplne zabudnú na
Boha. Budú mať vozy, ktoré nebudú poháňané koňmi a budú lietať ako vtáci. Vtedy sa budú smiať
myšlienkam na Boha mysliac si, akí sú ´chytrí.´ Budú veľké znamenia na nebi; no ľudia, vo svojej
pýche, sa z nich budú vysmievať. Ľudia budú hovieť v hriešnych vášňach a ženy sa budú necudne
obliekať.“
Eilert, 1830
„Doba pred veľkou vojnou bude dobou celkovej nevery; ľudia budú považovať zlo za niečo dobré

a dôstojné, oklamaní zdanlivou dobrosrdečnosťou. Bude všeobecný úpadok štruktúr spoločnosti.
Táto vojna začne na východe a rozšíri sa veľmi rýchlo.
Hlavným znakom tých čias, kedy táto vojna vypukne, bude všeobecná ľahostajnosť voči veciam
náboženským ako aj celkový úpadok mravov na mnohých miestach. V tých časoch budú veriaci
nazývaní hlupákmi, a bezbožníci budú považovaní za mužov svetla.“
4)Protikatolícke povstania v Taliansku a Francúzsku majú byť len začiatok veľkého súženia.
Stane sa, že celý východný svet na čele s bezbožným Ruskom napadne kresťanský západ,
Moslimom bude dovolené plieniť Rím niekoľko dní a nad Chrámom sv. Petra (sídlo pápeža) zaveje
ruská vlajka. Toto bude ten stret civilizácií o ktorom sa kedysi toľko hovorilo.
Bl. Anna Katarína Emmerichová, 1820
„Pán mi ukázal miesto, ďaleko na severe, a povedal: ´Toto je Moskva, krajina moskovská; ktorá
prinesie svetu strašné zlá.´“
Sestra Ellena Aiellová, Taliansko, 1959-1961
„… ďalšia hrozná vojna príde z východu na západ. Rusko s jeho hroznými zbraňami bude
bojovať proti Amerike, dobyje Európu. Rieka Rýn bude zaplnená mŕtvolami a krvou. Taliansko bude
trápené veľkou revolúciou a pápež bude hrozne trpieť.
Rusko bude pochodovať cez všetky národy Európy, vztýči svoju vlajku nad Chrámom Svätého
Petra. Rím bude očistený v krvi pre množstvo hriechov, zvlášť hriechov nečistoty.
Táto generácia si zaslúži, aby bola vyhubená, pretože svet sa stal horším ako za čias potopy.”
Otec Gerlad Culleton, 1942
„Január: Krv bude pršať jednu hodinu v krajine Európskej, ktorá bude zničená ako prvá (mnohé
proroctvá sa zaujímavým spôsobom zmieňujú o tom, že pred nepokojmi dá Boh veľké znamenie –
žiarivý vesmírny objekt, asi kométu, ktorého kusy alebo úlomky dopadnú na zem.).
Február: Vojny a nepokoje. Všetci sa pripravujú na vojnu, doprava obmedzená, krajiny žijú len z
vlastných produktov.
Marec: Veľké vlny a záplavy. Ostrov s dvoma krížmi (Anglicko? – pozn. G. Culleton) sa potopí
pre hriechy jeho vodcov.
Apríl: Hrozné námorné bitky – Anglicko v boji.
Máj: Vojny a krviprelievanie všade – dvanásť žien na jedného muža (ďalšia často prízvukovaná

vec – prežije 7 až 12 krát viac žien, ako mužov. Hlavným dôvodom nemajú byť až tak muži ako
vojaci, ale skôr fakt, že o toľko viac žien je zbožných a Boh si svojich ochráni).
Jún: Východ – celý národ bude bojovať za veľmi zlého muža. Boh pošle oheň na jeho armádu,
bohatstvo, aj poklady.
Júl: Veľké suchá po celej zemi.
August: Mor, choroby a hladomory z Východu. Horšie ako v Jeruzaleme (v Starom Zákone sú
tieto tresty často zmieňované ako božie dopustenie na ľud Izraela, ktorý odmietol poslúchať
pravého Boha a klaňal sa cudzím bôžikom).
September: Nepredvídateľné počasie, nemožno sadiť, ani pestovať.
Október: Hlad po celej Európe
November: „Veľký dobyvateľ“ navráti mier Zemi.
December: Náboženstvo sa šíri po celom svete – zaznievajú poľnice mieru.“
Biblia, Zjv 9:13
„Zatrúbil šiesty anjel. A počul som hlas od rohov zlatého oltára, ktorý je pred Bohom; hovoril
šiestemu anjelovi, čo mal poľnicu: ´Odviaž štyroch anjelov spútaných pri veľkej rieke Eufrat.´ Tu
boli odviazaní štyria anjeli, čo boli pripravení na hodinu, deň, mesiac a rok, aby pobili tretinu ľudí.
A počet jazdeckého vojska bol dvadsaťtisíc krát desaťtisíc; počul som ich počet. A vo videní som
videl kone a tých, čo sedeli na nich: mali ohnivé, hyacintové a sírové panciere a hlavy koní boli ako
hlavy levov a z ich tlám vychádzal oheň, dym a síra. Od tých troch rán zahynula tretina ľudí; od
ohňa, dymu a síry, čo vychádzali z ich tlám.“
Biblia, Ez38:1-9
„Pán prehovoril ku mne takto: ´Syn človeka, obráť si tvár proti Gogovi v krajine Magog (dnes už
je vcelku známe, že Gogovia boli predkovia Rusov), veľkniežaťu Mosocha (Mosoch – staroveké
hlavné mesto Ruska, dnešná Moskva) a Tubala (Iné veľké mesto Ruska, dnešný Tobolsk), a prorokuj
proti nemu. Povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, Ja som proti tebe Gog, veľknieža Mosocha a
Tubala. Zavrátim ťa a dám ti krúžky do čeľuste, tak vyvediem teba i celé tvoje vojsko, kone i
jazdcov, všetkých v plnom výstroji, veľký zástup so štítmi a pávezmi, všetkých, čo sa chápu meča.
Peržania (dnešní Iránci), Etiópci a Pút (grécke slovo pre Líbyu) sú s nimi (iná verzia biblie – New
American – píše: „Etiópci, Pút, Lúd a celá Arábia), všetci so štítom a prilbou. Gomer a všetky jeho
tlupy, dom Togormu (Togormus – starožidovské označenie pre Turecko, Rimania tak nazývali
Arménsko), končiny severu i všetky jeho tlupy. Chystaj sa a zbroj ty i celý tvoj zástup, ktorý sa

zhromaždil k tebe, a budeš im veliteľom. Po mnohých dňoch dostaneš rozkaz, na konci rokov prídeš
do krajiny vrátenej od meča, zhromaždenej z mnohých národov na vrchoch Izraela, ktoré boli
ustavične spustnuté; z národov bola vyvolená, všetci bývajú v bezpečí. Potom vystúpiš, prídeš ako
víchrica, budeš ako oblak, aby si pokryl zem, ty i všetky tvoje tlupy a mnohé národy s tebou.
Biblia, Zjv. 20:7-9
„Až sa dovŕši tisíc rokov, bude satan uvoľnený zo svojho väzenia a vyjde, aby zvádzal národy,
ktoré sú na štyroch uhloch zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja; a bude ich ako
piesku v mori. Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto (Jeruzalem
alebo Rím). Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich.“
5) Rozhodujúca bitka sa udeje na rieke Rýn, tam už víťaz občianskej vojny, nový veľký kráľ
Francúzska, bude očakávať ešte ďaleko strašnejšieho nepriateľa. No nakoniec ho, s pomocou Boha,
na hlavu porazí.
Sv. Metódius, mučeník, 4. Stor.
„Príde deň kedy sa nepriatelia Krista budú chvastať že si podmanili celý svet. Budú si hovoriť:
´Kresťania nám už nemôžu uniknúť!´ Ale povstane veľký kráľ aby bojoval s nepriateľmi Boha. A aj
ich porazí a opäť nastolí mier. A Cirkev bude zbavená všetkých svojich úzkostí.“
Hilarion, mních, 15. Stor.
„Ľud Európy bude trpieť strašnú vojnu, kým sa nezjaví Svätý Muž. Lev príde z hôr z osvieteného
národa. Potom sa ľud polmesiaca z rodu Agarského (moslimovia) pokúsi podmaniť si národy,
pričom sa dopustí veľkých ukrutností. Tri roky budú všetko plieniť a ničiť. Napriek tomu, v treťom
roku sa s nimi stretne Orol, ktorý bude vládnuť nad osvieteným národom medzi Rýnom a Severným
morom. Stretne sa s nimi a v ústi rieky Rýn ich so svojou početnou armádou vymaže z povrchu
zemského.“
Mayence, 1854
„Beda ti veľké mesto; beda ti, mesto neresti! Po ohni a meči príde na teba oheň a hladomor. Však
odvahu Vám, duše verných! Vláda temnoty nebude mať dostatok času, aby vykonala všetko čo si
zaumienila. Naopak, príde milosrdenstvo. Princ národov je medzi vami. Je to muž spásy, múdrosti,
nie je možné ho poraziť. Vyženie nepriateľa z Francúzska, pôjde od víťazstva k víťazstvu až do dňa
Božieho súdu.
V ten deň bude tento veľký muž veliť siedmim rozličným druhom vojska. Beda národom Východu,
ktoré šírili po svete nárek biednych a krv nevinných. Nikdy pred tým svet nevidel takú armádu. Tri

dni bude Slnko vychádzať nad hlavami bojovníkov bez toho, aby bolo možné vidieť cez oblak dymu.
Potom ich veliteľ zavelí k útoku. Dvaja z nepriateľov budú úplne zničení, zostávajúci z troch utečie
na ďaleký východ.“
Bernard Rembolt, mních, 1790
„Začiatok hrozného obdobia plného krviprelievania nastane, keď bude veľká bitka u Kolína (leží
na Rýne). Bude nemožné vyhnúť sa tomuto strašnému ničeniu. Nebude možné odvrátiť túto veľkú
vojnu. Ľudia budú po kolená v krvi, také množstvo povraždených tam bude. Povstane minimálne
jeden kráľ a prikloní víťazstvo na svoju stranu. Tí z nepriateľov, korí prežijú, utečú do oblasti
zvanej Malý Bukový Strom, kde sa odohrá posledná bitka. Cudzinci so sebou prinesú mor; čokoľvek
bude ušetrené meča, bude sužované nákazou. Krajina bude opustená a bez života.
V tom čase bude Francúzsko rozdelené. Nemci si vyberú muža z ľudu ako svojho kráľa, no on
nebude panovať dlho. Až jeho nasledovník bude ten, na koho svet čakal. Budú ho volať Rímsky
Cisár a bude to on, kto dá svetu mier. Bude to ten Veľký Kráľ, ktorého predpovedal Holzhauer.
Dobrá a šťastná doba potom nastane. Boh požehná zemi a vojen už viac nebude. Utečenci sa so
svojimi deťmi navrátia domov a budú žiť v mieri na svojej vlastnej pôde.
Keď nemecký kráľ utečie aby si zachránil život, ten čo príde po ňom bude ten, koho svet dlho
očakával.“
6) Rýn sa stane bodom obratu, no rozhodne nie koncom vojny. Po tejto bitke dôjde k veľkej
oslobodzovacej vojne smerom na východ do Európy, ale aj na severozápad do Británie.
7) Ku konci tejto krátkej no strašnej vojny má dôjsť k ešte jednej udalosti, ktorá zavŕši strašný
trest zaslaný na ľudí za ich bezbožnosť – nastanú tak zvané „Tri dni temnoty.“
Blahoslavená Anna Mária – Taigiová, 1769-1837
„Boh pošle na ľudstvo dva tresty: jeden bude vo forme vojen, revolúcií a iného zla; všetko toto
bude pochádzať zo zeme. Druhý trest bude zoslaný z Neba. Po celej zemi nastane hrozná temnota,
ktorá bude trvať tri dni a tri noci. Nič nebude vidieť, vzduch bude zamorený nákazou, ktorá bude
likvidovať hlavne – ale nielen – nepriateľov náboženstva. Bude nemožné použiť akékoľvek ľuďmi
zhotovené svetlo počas tejto temnoty, okrem posvätených voskových sviečok. Ten, kto zo zvedavosti
otvorí okno, aby sa nahliadol von, alebo opustí svoj dom, padne mŕtvy na mieste. Počas týchto
troch dní by mali ľudia zostať vo svojich domovoch, modliť sa ruženec a prosiť Boha o milosť.
Páter Pio, január 1950
„Hodina môjho (Ježišovho) príchodu, čiže súdu pre ľudstvo je blízka. Pri tom príchode bude

milosrdenstvo a súčasne tvrdý a strašný trest. Moji anjeli povolaní do tejto úlohy budú vyzbrojení
mečmi. Ich pozornosť bude nasmerovaná proti tým, ktorí neveria a rúhajú sa proti Božiemu
Zjaveniu. Z mračien budú prúdiť víchrice ohnivých potokov padajúcich na celú zem; nepohody,
búrky, blesky, povodne a neustále zemetrasenia, jedno po druhom budú nastupovať v rôznych
krajoch. Neustále bude pršať ohnivý dážď a začne sa to vo veľmi zimnú, mrazivú noc.
Hrmoty a zemetrasenie budú trvať cez tri dni a tri noci. To všetko bude dôkazom, že Boh je ponad
všetkým! Tí ktorí skladajú dôveru vo mňa a veria mojim slovám, nech sa neboja, lebo ja ich
neopustím. A neopustím najmä tých, ktorí terajšiu výstrahu dajú na vedomie iným pre ich dobro,
aby sa navrátili a prestali robiť zlo. – Kto je v stave milosti a hľadá ochranu Mojej Matky, tomu sa
nič nestane.
Aby ste sa na to pripravili, dám vám znak:
Noc bude veľmi mrazivá a vietor bude veľmi hučať, to bude predchádzať zmätku na zemi. Po
istom čase začnú hrmoty a padať budú blesky. Vtedy zamknite okná i dvere, zakryte ich dekami, aby
ste nevideli, čo sa deje vonku a nerozprávajte s nikým mimo domu. Kľaknite pred krížom a ľutujte
svoje hriechy. Proste moju Matku o ochranu. Za ten čas, kedy bude zemetrasenie, nepozerajte von,
lebo hnev môjho Otca je svätý, hodný úcty.
Kto tú radu neposlúchne, zhynie v mihnutí oka, lebo srdce nevydrží ten pohľad. Satan bude
triumfovať. Kto trpí nevinne a zahynie, ako mučeník vojde do Môjho Kráľovstva.
V tretiu noc ustane oheň i zemetrasenie a v nasledujúcich dňoch sa ukáže slnko. V ľudských
podobách zostúpia anjeli z neba na zem, prinášajúc ducha pokoja. Nesmierna vďačnosť
zachránených sa vznesie do neba v horúcej vďakyvzdávajúcej modlitbe. Ten trest, aký dopadne,
nemôže byť porovnaný so žiadnym iným trestom, aký Boh dopustil na stvorenia od počiatku sveta.
2/3 ľudstva zahynie.“
Mystička a stigmatička Marie Julie Jahennyová, Francúzsko, január 1884
„Tie tri dni temnoty nastanú v Štvrtok, Piatok a Sobotu – v tri dni Najsvätejšej obety, v tri dni
kedy bol ukrižovaný náš Pán. Zem bude v úplnej tme a peklu bude na zemi dovolené všetko. Žiadne
okno nesmie byť v tých dňoch otvorené, pretože zem nebude vidno a hrozné výjavy spôsobia náhlu
smrť.
Nikto, kto nebude schovaný v nejakom úkryte, neprežije. Zem sa bude triasť pod týmto hrozným
Božím súdom a strach bude ohromný. 3 populácie zo zeme jednoducho zmiznú. Polovica populácie
Francúzska bude zničená … V domovoch bezbožníkov a rúhačov nebudú svietiť ani posvätené
sviece. Všetko sa bude chvieť okrem kusu nábytku, na ktorom bude posvätená svieca.

Z anglickej Wikipédie
Posledný Rímsky Cisár alebo Posledný Cisár sveta je postava zo stredovekých európskych
legiend vyvinutých z kresťanskej etymológie. Legendy predpovedajú, že pred koncom časov sa
posledný kráľ/cisár objaví na Zemi, aby znovuobnovil Svätú Ríšu Rímsku a jeho zjav má byť
zároveň akýmsi varovaním pred nastávajúcim príchodom antikrista.
Podľa katolíckej tradície, Veľký kráľ má obnoviť a znovunastoliť vládu Európskych katolíckych
kráľovských rodov na Západe, zničiť sily heretikov a ateistických rebelov a úspešne konvertovať
mnoho Moslimov a Židov na katolícku vieru.
Niekoľko poznámok
Pred 3. svetovou vojnou sa – podľa týchto proroctiev – má udiať niekoľko zásadných udalostí,
ktoré majú byť pre Boží ľud signálom, čo sa blíži. Niektoré z týchto varujúcich udalostí by mali byť
tieto:
•Rusko náhle a nečakane obsadí časť Turecka, celkom určite to bude zahrňovať mesto Istambul
•Na oblohe sa zjaví jasná a niečím absolútne výnimočná kométa; mnohé predpovede hovoria
o tom, že kusy akejsi kométy, ktorá sa zo Zeme bude javiť ako ´2. slnko´, majú zasiahnuť Zem
a spôsobiť – okrem iného – prílivové vlny
•Bezprostredným varovaním blížiacej sa invázie z Východu majú byť dve nečakané a kruté
občianske vojny, ktoré budú vedené ako prenasledovanie Cirkvi; prvá vypukne vo Francúzsku,
niekoľko mesiacov po nej bude nasledovať Taliansko – a pápež bude musieť opustiť mesto Rím
„A keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie; slnko sčernalo ako srstené
vrece a mesiac bol celý ako krv; nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zhadzuje svoje
nezrelé plody, keď ním lomcuje silný vietor“ Zjv6,12-13
Niekoľko zaujímavých snov, ktoré sa snívali rôznym ľuďom:
„Mala som sen; odohrával sa v noci, nebolo ani leto, ani zima, myslím že mohla byť jar alebo
jeseň …všimla som si oheň padajúci z neba, ale nevedela som smer, odkiaľ to prišlo. A potom som
videla ďalšie ohnivé záblesky a ďalšie. Pozrela som sa hore, na oblohu. A videla som stovky
a stovky ohnivých gúľ padajúcich z oblohy. A keď som sa pozrela dole, videla som mesto
v plameňoch. Celá scéna vyzerala desivo nádherne. Myslím, že to boli nejaké meteority, ktoré
padali na zem. Zem bola ožiarená a v tom som sa zobudila!!! 11.11.2013“
Patrick Gilberth Meuville

„Raz sa mi sníval takýto sen: bol som doma, keď som zrazu začul silný výbuch, BUM! Prvé, čo
ma napadlo, bolo, že asi niekde u susedov vybuchol plyn, alebo čo. Matka na mňa z izby zavolala,
aby som sa šiel von pozrieť, čo sa stalo. Šiel som smerom k balkónu (je otočený smerom na juh),
keď som spoza presklených balkónových dverí zbadal, ako z neba, smerom z východu na západ,
padal asteroid, alebo kométa. Ten objekt bol takýto – dlhý sivý chvost a na jeho začiatku ohnivá
guľa. Z nejakého dôvodu som vedel, že keď to spadne, nespôsobí to koniec sveta; samotný asteroid
bol možno veľký ako basketbalová lopta. Ale uvedomoval som si že nárazová vlna bude dosť veľká
na to, aby vybila okná v celom dome. Poslednú vec, ktorú si zo sna pamätám je to, ako som zakričal
na plné hrdlo, aby si všetci v dome ľahli na podlahu a ja sám som sa hodil pod konferenčný stolík.
Pamätám si aj počasie. Bolo pekný jasný deň, určite nebol sneh. Mohlo to byť niekedy v máji,
júni.“
Liz Gritton, yahooanswers.com
„Mala som sen, v ktorom som počula vonku nejaký krik. Tak som sa šla pozrieť, čo sa deje. A keď
som prišla von, na konci ulice som uvidela veľkú dieru. A náhle, z ničoho nič, začali z neba padať
ohnivé gule (verím, že tá jama bola spôsobená jednou z nich). Každý začal utekať. No ja som sa
zastavila a pozerala som na tie gule. Videla som, ako sa približujú. Aj som chcela utekať, no
nemohla som sa ani pohnúť. Zrazu pribehol nejaký muž a ten ma vzal preč.“
Luiz Parada
„Vo svojom sne som bol v aute s nejakými ľuďmi … Pamätám si, ako som hovoril, že obloha
vyzerá nádherne. Potom som v diaľke na oblohe uvidel nejaký jasný bod. A ktosi z toho auta
zakričal: ´Pozrite na tú jasnú hviezdu!´ Hviezda sa však stávala jasnejšou a potom sa rozpadla na
tri časti. V tom som zakričal: ´Ale veď to nie je hviezda! To je meteorit!´ A v diaľke som uvidel stĺp
ohňa z dopadu. Po tomto prvom dopade sme sa pozreli na oblohu znova a uvideli sme stovky
žiariacich bodov. Ľudia v aute začali panikáriť a hovoriť: ´Čo budeme robiť?´ Boh však sľúbil, že
sa o svojich postará, takže ja som zostal kľudný. Vôbec som nepanikáril.“
Ľudia po celom svete mávajú zvláštne sny, v ktorých z oblohy padajú na zem tak zvané
„fireballs“ – „ohnivé gule“ – a spôsobujú značnú deštrukciu. Niektoré sny špecificky hovoria, že
tieto objekty sú z nejakej kométy. Ale môže sa kométa sama od seba rozpadnúť tak, aby jej kusy
zasiahli celú planétu? Nie. Ak jej ktomu nepomôžeme.
Väčšina filmov ukazuje pád asteroidu. Asteroidy sú však relatívne blízke objekty – dokážeme
teda celé desaťročia predpovedať ich dráhy a v prípade kolíznej dráhy so Zemou by sa s tým dalo
niečo robiť tak, aby planéta vyšla nezasiahnutá. Proste by sme ho rozbili niekde riadne ďaleko od
Zeme, či pomocou výbuchu pozmenili jeho dráhu.

U komét je to ale iné. Väčšina komét prilieta z ďalekého vesmíru a my teda nie sme schopní
pozorovať ich dráhy. V praxi sa môže teda stať, že sa jedného dňa – z ničoho nič – objaví nejaká
kométa veľmi blízko Zeme a jediné, čo sa bude dať urobiť aby nás nezasiahla v kuse, by bolo
rozbiť ju nejakou nukleárnou hlavicou, ale s tým, že by pri tom vznikli tisíce malých úlomkov,
pričom niektoré z nich by skutočne mohli zasiahnuť rôzne oblasti našej planéty.
„Ohnivý dážď“ má byť nie len prírodnou katastrofou nevídaných rozmerov, ale predovšetkým
veľkým varovaním pre hriešne ľudstvo; že ak sa neobráti späť k Bohu a nebude ľutovať svojich
činov, prídu ďaleko horšie tresty v podobe meča, moru (masívne nasadenie
chemických/biologických zbraní), hladu a ďalších dnes len ťažko predstaviteľných prírodných
katastrof (pravda, umelo vyvolaných nepriateľskými národmi). Lenže hlúpi a bezbožní ľudia sa
tomuto veľkému a dôležitému znameniu budú po čase smiať a hovoriť, že „také niečo sa raz za pár
tisíc rokov udeje“. Komu nie je rady, tomu niet ani pomoci.
La Guerre Civile
Občianske vojny, ktoré majú vypuknúť najprv vo Francúzsku a potom aj v Taliansku, sú ďalšou
často predpovedanou udalosťou, ktorá má symbolický, t.j. varovný význam. Už v článku
„Komunizmus a jeho (svetovládna) idea svetovej revolúcie“
(http://mpgavlak.blog.pravda.sk/2015/07/27/komunizmus-a-jeho-svetovladna-idea-svetovejrevolucie/ ) som spomenul, že súdruhovia pravdepodobne dlhodobo plánovali možnú inváziu na
Západ ako súčasť „šírenia komunizmu.“ Samotnej invázii z Východu však najprv mali predchádzať
umelo vyvolané občianske vojny najmä vo Francúzsku a Taliansku – teda krajinách, kde boli
socialistické myšlienky najsilnejšie.
Je teda možné, že tieto budúce predpovedané občianske vojny v týchto krajinách budú skutočne
umelo vytvorené a riadené a to práve ruskými neokomunistami, ktorí sa takto budú snažiť
o poslednú destabilizáciu už aj tak politicky rozorvanej Európy.

Gog z krajiny Magog
V inom článku s názvom „15 neuveriteľných predpovedí, ktoré sa vyplnili“
(http://mpgavlak.blog.pravda.sk/2015/09/03/15-neuveritelnych-predpovedi-ktore-sa-vyplnili/ ) som
zas spomenul, že najznámejším biblickým proroctvom je to o obnovení štátu Izrael (ktoré sa
vyplnilo v roku 1948). A najmä prorok Ezechiel je podrobným „dejepiscom“ týchto udalostí. Čo je
však zaujímavé, Ezechielovo vyprávanie vznikom Izraela nekončí, skôr začína. V 38. kapitole jeho
spisov, príznačne nazvanej „Proroctvá proti Gogovi“, píše, že po veľmi dlhom období mieru
a prosperity obnoveného Izraela Pán dopustí, že na neho zaútočí mocný, strašný a početný nepriateľ

pochádzajúci z „ďalekého severu.“
Nie je to len tento geografický údaj, čo prezrádza, že oným biblickým predchodcom Antikrista,
nazvaným „Gog“, bude Rusko (krajina ďaleko na severe z pohľadu Izraela). Boli to starí rímski
historici, ktorí dali predkom dnešných Rusov názov „Gogovia.“
Mnohí ľudia však budú namietať, že „Rusi sú predsa tí dobrí.“ Takéto niečo môže „na sto
percent“ tvrdiť len niekto, kto sa do vojenstva absolútne nevyzná. Jedným zo základných kameňov
„Umenia vojny“, ktoré už v roku 500 pnl. opísal čínsky učenec a generál Shun-Zu, je toto:
„Ak si slabý, tvár sa že si silný; ak si blízko, tvár sa že si ďaleko; ak chceš vojnu, tvár sa že chceš
mier!“
Iná podobná múdrosť hovorí:
„Ak je tvoj nepriateľ príliš silný a ty by si ho nebol porazil, stiahni sa a vyčkávaj; Príde deň, kedy
tvoj nepriateľ poľaví v ostražitosti, zabudne na hrozbu, ktorú pre neho predstavuješ a obráti sa k
tebe chrbtom; vtedy naň zaútoč plnou svojou silou a zúrivosťou; a zaiste zvíťazíš!“
Rusi sa vždy budú tváriť ako tí dobrí. A aj keď obsadia Istambul, budú v ňom stavať kríže. Ale to
len preto, aby zmiatli ľudí na Západe a snáď aj svojich vlastných. Aj Putin s Lavrovom (príp. ich
nástupcovia) budú neustále básniť o mieri (tak ako to vo svojich prejavoch robil aj Hitler). Ich
pravý zámer však už dávno vyjavila Panna Mária – šíriť po svete „bludy“, t.j. ateizmus
a komunizmus, dopomôcť k rozmachu islamu; a konečne – snahu zničiť Katolícku Cirkev a Západ
ako taký.
(Rusko je skutočne ateistickým štátom. K náboženstvu sa tam hlási asi len 25 percent
obyvateľstva a to ide zväčša o moslimov, prípadne iné náboženské skupiny, z východu krajiny.
Naozaj praktizujúcich kresťanov je minimum a Pravoslávna cirkev je Západom – nie nespravodlivo
– označovaná za „štetku štátu.“)
Znakom Sovietskeho Zväzu bola červená päťcípa hviezda. Ruská armáda (ktorá si mimochodom
stále hovorí „Červená armáda“) ju používa dodnes a symbol sa zároveň stále bliští nad politickým
centrom krajiny – Kremľom. Symbolika päťcípej červenej hviezdy je pri tom desivá: predstavuje
päť kontinentov, ktoré mal komunizmus jedného dňa ovládnuť.
Treba si uvedomiť, že súčasný ruský štát ovládla klika, ktorá v minulých rokoch verne slúžila
komunizmu; ostatne Putin sám je bývalý agent KGB. V Rusku sa deje to, čo sa udialo v Nemecku
po 1. svetovej vojne – režim, ktorý vojnu spôsobil, nebol nijako odsúdený a Nemci začali mať
pocit, že im Západ ukrivdil a túžili sa mu pomstiť. Rovnako tak, ani za zločiny komunizmu

a ruského útlaku sa nikto nezodpovedal a ruský ľud začína pomaly, ale isto oplakávať starý režim.
A to sa môže stať osudové celému svetu.
Tí, čo sa považujú za Kresťanov, nesmú brať slová súčasnej ruskej vlády ako skutočné záruky;
naopak, všetky katolícke proroctvá, zjavenia a svätci ohlasujú Rusko ako nástroj Božieho trestu na
hriešny svet.
Nebezpečný kurz, ktorý si vybral ruský ľud, dávajú proroctvám zatiaľ za pravdu.
Islam a „Deň súdu“
Základom kresťanského náboženstva je nasledovanie Ježiša Krista a jeho učenia; základným
bodom života Kresťana je spása jeho duše. V islame je to inak – všetko to, o čo v tomto
náboženstve ide, symbolizuje tak zvaný „Deň súdu.“ Islam je extrémne militantné náboženstvo.
Verí že je predurčené, aby dobylo svet. Najskôr sa musí ale „očistiť“ t.j. vrátiť sa ku svojim
„koreňom“ (presne to robí dnešný ISIS). Deň súdu je teda deň, kedy islam ovládne svet (súdení
budú len tí „neveriaci“, moslimom bude dané veľké víťazstvo). Už prorok Mohamed sľúbil svojim
nasledovníkom, že obsadia najprv Konštantínopol a potom aj samotný Rím. Preto islamisti s takou
drzosťou tvrdia, že toto mesto dobyjú – veria v predurčenosť týchto udalostí, že sa proste jedného
dňa stanú.
Jana Hybašková, veľvyslankyňa EÚ v Iraku:
Islámský stát si myslí, že přijde konec světa. Bagdádí je přesvědčen, že soudný den nastane za
jeho života a on je tím, kdo povede muslimský zástup. Všechno žití je tomu tedy podřízeno. Tato
myšlenka je nesmírně atraktivní i pro spoustu lidí mimo Islámský stát a dává hluboký smysl života i
lidem žijícím v tom státě. Jim jde opravdu o území a systém a porazit je leteckými útoky není
jednoduché … Ti lidé nejsou vedení až tak nenávistí k Západu a imperialismu, ale spíš jsou vedení
k soudnému dni. To je hlubší než jejich terorismus.
Zdroj:http://ceskapozice.lidovky.cz/islamsky-stat-potrebuje-dalsi-expanzi-do-ropnych-polip1f-/tema.aspx?c=A150703_115605_pozice-tema_kasa

„Mal som pri sebe len jeden zmrznutý zemiak a ten som pred svojimi dvoma hladujúcimi druhmi
starostlivo schovával. Dodnes ľutujem, že som sa s nimi o ten zemiak nepodelil“.
- z denníka Napoleonovho vojaka; o ústupe od Moskvy

„Holokaust by ani zďaleka nebol taký tragický, keby Židia boli vlastnili strelné zbrane.“
- Ben Carson, republikánsky kandidát na prezidenta USA
V prvom rade by som upozornil na jednu vec: ako Yves Dupont, ktorý zbieral proroctvá v 50.
rokoch, tak aj otec Gerald Culleton, ktorý vydal svoju knihu v 40. rokoch, verili, že doba, o ktorých
hovoria proroctvá, sa udeje za ich života. Mýlili sa. Nikto nevie a ani nemôže vedieť kedy, a či
vôbec, sa vyššie zmienené udalosti udejú.
Pokiaľ sa „varovné udalosti“ nezačnú diať, venoval by som sa týmto veciam len okrajovo. Keď
sa však udejú, rozhodne by som sa pripravil na to najhoršie. Nech sa už deje, čo sa má.
V prvom rade sa treba rozhodne obrátiť k Bohu, začať ľutovať svoje previnenia a žiť spravodlivý
život. Nech už sa udeje/neudeje čokoľvek, to je jediná ozajstná istota nášho dobrého konca.
Teraz k zásobám. Samé zásoby jedla a zbraní nestačia. My musíme byť veľkorysejší. A preto
nech sa spoja celé bytovky, celé obce a ulice a každý nech prispeje niečím. Pretože to je jediný
spôsob ako zabezpečiť, aby sa ľudia – v prípade anarchie – starali jeden o druhého a nevraždili sa
navzájom. Čím väčšie budú skupiny pripravených ľudí, tým znesiteľnejší život bude.
Ak by naozaj došlo k nejakým vojenským udalostiam, prvé, o čo by sa nepriateľ pokúsil, by bolo
eliminovanie centrálnej vlády – tým by skutočne vznikla po celej krajine absolútna anarchia.
Rozhodne netreba zanedbať:
– jedlo a vodu
– zbrane
– lieky; hlavne antibiotiká a lieky proti bolesti
– dostatočné zásoby zápaliek
– prenosné rádio a zásoby tužkových batérií doň
…

Civilizácia na rozhraní
Rozvoj našej civilizácie založený v posledných dvoch storočiach na výlučne racionálnom
pohľade na svet spôsobil, že takzvané vedecké prognózy sa, paradoxne, nenaplnili. Na druhej strane
"nereálne vízie rôznych prorokov, áno. Pravdu mal "fantasta" Jules Verne a takisto Nostradamus,

ktorý už v 16. storočí predpovedal vládu Napoleona, Hitlera, Stalina, ale aj pád atómovej bomby a
už pred piatimi storočiami hovoril o rastúcich nepokojoch na Blízkom východe, vojne v Iraku a
chemickej zbrani...
Proroctvá sa zhodujú. Pozrime sa však,v čom sa väčšina proroctiev zhoduje. Samozrejme,
za"najdôveryhodnejšie" možno považovať nielen proroctvá Nostradama, Sibyly či spiaceho proroka
Ameriky Edgara Cayceho, ale aj mnohé vízie Američanky Jeany Dixonovej či vodcov indiánskych
kmeňov Hopi, Navaho, Čerokézov...
Z viacerých proroctiev vyplýva, že časom narastajúcich ťažkostí budú roky 1978 - 2003. Potom
by podľa viacerých autorov malo dôjsť k vypuknutiu vojny. Dokedy bude trvať, v tom sa proroctvá
líšia. Platí však zásada, že čím bližšie k udalosti, tým je proroctvo presnejšie. Napríklad jasnovidná
mníška Ľudmila z Čiech v 10. storočí tvrdila, že vojna potrvá do roku 2007, a potom sa "český lev a
poľský orol spoja, aby čelili spoločnému nepriateľovi".
Faktom však je, že tretiu svetovú vojnu predpovedali viacerí vizionári už na päťdesiate a
šesťdesiate roky 20. storočia. A pravdou je, že v tom čase k nej naozaj veľa nechýbalo. Je však
známe aj to, že vysielaním pozitívnych myšlienok a modlitieb možno udalosti oddialiť. Nie
náhodou všetky mystické spoločenstvá, mnohé náboženstvá a duchovné komunity vyzývajú v
posledných rokoch k modlitbám a meditáciám za mier.
Spielhernd, ktorý zomrel v roku 1783, prorokoval:
"Niektorí ľudia budú chcieť a niektorí nehudú chcieť vidieť znamenia vo vzduchu a na zemi..."
A aké budú tieto znamenia? Podľa väčšiny vizionárov sú už tu: zatmenia Slnka, "čoraz viac
vlasatíc" (komét), znásobenie nerestí a zla, honby za majetkom. Nemecký mních kapucín napríklad
predpovedal, že začiatok konca nastane: "Keď ženy už nebudú vedieť, čo majú nosiť, jeden rok to
budú krátke šaty, nasledujúci dlhé, hneď voľné a hneď farebné a znova čierne... Boh potresce tento
svet."
Konfliktný Blízky východ
Americká jasnovidka Jeane Dixonová vo svojich proroctvách na roky 1994 - 2004 predpovedala
americko-európsku vojnu s východnými krajinami a na roky 2005 až 2020 americko-čínsku vojnu,
pričom obe vojny súvisia s Blízkym východom. Podľa Dixonovej sa má tretia svetová vojna začať
bojmi o Izrael. Aj Dixonová, tak ako mnohí pred ňou, spomína nebeské znamenia: "Slnko stmavne,
Mesiac a hviezdy nebudú žiariť. Tri dni a tri noci bude úplná tma... Potom vo Svätej zemi zasvieti
na oblohe znak kríža."

Vízia Dixonovej o mierovom období (po roku 2037, zrode nového kresťansko-židovského
náboženstva) sa zhoduje s prognózami Edgara Cayceho, ktorý takisto hovorí o "novom období
ľudstva". Ale ešte predtým má dôjsť podľa Cayceho k nasledovnému: "Zem sa najskôr zatrasie v
západnej časti Ameriky. Potom sa väčšia časť Japonska ponorí do oceánu. Severná časť Európy sa
zmení v jednom okamihu. V okolí východného pobrežia USA sa vynorí nová pevnina. Dôjde k
premiestneniu zemskej osi a oblasti s miernym podnebím sa zmenia na tropické."
Nielen podľa spomínaných novších vizionárov, ale aj podľa Sibyly ku všetkým týmto
kataklizmám dôjde po veľkom rozpore v Izraeli, ktorý potrvá 153 mesiacov a začne sa štvrť
storočia po konci druhého tisícročia. V tých dňoch na Petrov stolec (pápežský) zasadne posledný
pápež - Peter. Podľa čarodejníka kmeňa Čerokézov sa cyklus pokoja a šťastia skončí tesne pred
rokom 2100 pádom meteoritu či kométy na Zem.

Federácia v strede Európy?
Na začiatok nového tisícročia predpovedali známi i menej známi vizionári vojnový konflikt.
Napríklad popri už spomínaných známych jasnovidcoch v roku 1907 skromný švédsky rybár Anton
Johanson predpovedal: ,.Za 120 rokov oddnes dôjde k nečakanému útoku Ruska na škandinávske
krajiny. Zakrátko potom na Rusko zaútočí Čína. Dôjde k výmene vojenských úderov, následkom
ktorých stratí život štvrtina obyvateľov zemegule.“
Spojené štáty sa po dlhom váhaní postavia na stranu Ruska, ale nerozhodnú sa pre bezprostrednú
intervenciu. Nemci, v snahe využiť angažovanosť veľmocí do boja s Čínou, udrú na Poľsko.
Konflikt nepotrvá dlho, pretože na obranu krajiny sa postavia Česi, Maďari a Rumuni, ale aj
Anglicko a Francúzsko. Konečne nastane pokoj, ale Poľsko, nedôverujúc Nemcom, vytvorí
federáciu Ukrajiny, Maďarska, Čiech a Rumunska..." O Slovensku ani zmienky. Treba však dodať,
že pred sto rokmi sme predsa ako štát neexistovali - boli sme len súčasťou Rakúsko-Uhorska... Ako
vyplýva zo spomínaných predpovedí prvou vojnou môže byť vojna ekonomická (od roku 2003 do
roku 2007), ktorá má byt súčasťou všetkými vizionármi predpovedanej tretej svetovej vojny; má
trvať až do roku 2028, čiže 21 rokov! Až potom nastane mier trvajúci 72 rokov. Potom má dôjsť k
najväčšej zo všetkých ľudských vojen, po ktorej zostanú na Zemi len zvyšky súčasnej civilizácie a
"živí hudú závidieť mŕtvym". Dixonová však ešte predtým predpovedá, že ľudstvo "postihne veľká
pliaga, čo spôsobí pád veľkých miest, ktoré sa z úpadku už nikdy nepozdvihnú. Človek sa bude báť
pristúpiť k človeku. Dokonca aj lekári sa budú báť poskytnúť pomoc.

Svet po katastrofe
A čo nastane po útoku Východu proti Západu? Veľmoci Rusko a USA - budú také oslabené, že už
nehudú nič znamenať. Rusko stratí časť Sibíra v prospech Číny a ako predpovedal Cayce, "veľká
nádej sveta sa objaví zásluhou náboženského vývinu Ruska".
Mimochodom, Cayce predpovedal aj pád komunizmu, rozmach kresťanstva v Rusku atď. Vysoko
v Himalájach existuje duchovné centrum sveta, odkiaľ sa každý deň o tretej hodine nadránom šíria
modlitby do celého sveta. Tam je duchovná sila, z ktorej čerpajú svoju inšpiráciu vizionári rôznych
epoch. Tisícročia staré tibetské proroctvá hovoria o posolstve šťastia, ktoré prináša nová hviezda po
skončení poslednej vojny. Stratená rovnováha sa obnoví a tí, ktorí nie sú hodní vnímať odraz
veľkého svetla, zahynú. Lebo keď sa národy vzdajú duchovných princípov a túžia výlučne po
pozemských statkoch a pôžitkoch, zničia vo veľkých vojnách to, čo dovtedy pokladali za svoju
najvyššiu hodnotu.
Všetko toto prakticky potvrdzuje vo svojich víziách aj spiaci prorok Cayce, ibaže používa trocha
iný slovník. Treba povedať, že všetky jeho vízie o vojnách, atómovej bombe i lete na Mesiac sa
splnili (zomrel v roku 1945). My by sme však nemali zabúdať na silu dobrých myšlienok, ktoré
môžu zmeniť aj tú najčernejšiu budúcnosť. V tomto zmysle by sme mali spomínané vízie vnímať
ako výstrahu. Ak väčšina z nás vyšle denne aspoň jednu silnú myšlienku s predstavou pokoja, mieru
a lásky, budúcnosť môžeme ovplyvniť.

Proroctvo Nostradama, z ktorého zamrazí: Príde tretí ancikrist, svetová
vojna a koniec ľudstva
Viacerí výskumníci sú presvedčení o tom, že Francúz, ktorý zomrel v roku 1566, predpovedal
súčasné barbarské činy páchané IS na Blízkom východe, vrátane snahy o rozšírenie kalifátu až na
územie Európy. Stránka Nostradamus2242.com upozorňuje na rozvíjajúce sa udalosti v Iraku a
Sýrii, sektárske násilie i na organizáciu, ktorá vzíde z al-Kájdy. Píše dokonca, že tretia svetová
vojna sa v dôsledku toho začne ešte tento rok a v roku 2242 svet úplne zanikne.
"Cieľom IS je Mezopotámia, dnešný Irak. IS je vďaka svojim početným prispievateľom
najbohatšia teroristická organizácia na svete. Jeho členovia nosia čierne vlajky a odev a vyznávajú
tyranské právo šaría," uvádza webstránka.
Mnohí špekulujú, či Nostradamus tým tretím a zároveň posledným ancikristom naozaj myslel
Islamský štát. Už pri skorších výkladoch jeho prác totiž došlo k omylom, keď sa napríklad
predpokladalo, že tretia svetová vojna začne okolo roku 1999. Niektorí odborníci v tejto súvislosti

došli k záveru, že vojna už vlastne prebieha a približne desať rokov by do nej zúčastnené strany
mali zapojiť aj jadrové zbrane. Taktiež existuje veľa možností, kto by mohol byť posledným
ancikristom. Bolo a je z čoho vyberať - Saddám Husajn, Usama bin Ládin či najnovšie vodca
Islamského štátu abú Bakr Bagdádí.
Medzi zástancov teórie o tom, že Nostradamus predvídal IS, patrí spisovateľ John Houge. Ten sa
považuje za svetového odborníka na francúzskeho veštca a prorocké tradície sveta. Podľa neho
predpovedal intervenciu USA v Iraku. "Keď sa obzrieme o niekoľko storočí späť, uvidíme, že
Nostradamus vedel, že armáda obsadí Mezopotámiu (dnešný Irak) a predpovedal aj výsledok tohto
konfliktu," vysvetľuje Houge. "Štvoveršie 61 z knihy Proroctvá znie: "Veľký hostiteľ a sekta
križiakov sa zhromaždia v Mezopotámii (Iraku). Z neďalekej rieky (Eufrat) vyvstane spoločnosť,
ktorá bude uctievať zákon nepriateľa."
Triezvejšie uvažujúci experti ale tvrdia, že najmenej polovica z Nostradamových veštieb sa
nezakladá na pravde a vyžaduje si veľkú dávku predstavivosti, aby na ich základe človek usúdil, že
dnešné udalosti niekto predpovedal päťsto rokov dozadu. Argumentujú tým, že na Blízkom východe
v súčasnosti prebieha toľko konfliktov, že je ľahké prepojiť hociktorý z nich s prorokovými
veršami.

Scenáre tretej svetovej vojny
NATO sa otvorene rozširuje a pochoduje s bojovými jednotkami k ruským hraniciam – za
porušenia predchádzajúcich dohovorov s Moskvou. Zo Sýrie a Ukrajiny môže v každej chvíli
preskočiť iskra na východnú Európu – vo vážnom prípade sa Severoatlantický pakt vyhráža
atómovými zbraňami.
August Cole, vojenský expert, je presvedčený, že 3. svetovú vojnu si nemožno predstaviť
rovnako ako 2. svetovú vojnu, len s modernejšími zbraňami. Tvrdí, že tretia svetová vojna by začala
bez toho, aby si to ľudia vôbec všimli. August Cole vedie projekt Art of Future Warfare (Umenie
budúceho vojnového remesla) vplyvnej washingtonskej firmy Atlantic Council. V marci tohto roku
načrtol pre časopis Focus svoj scenár. Podľa neho by sa na začiatku nie nevyhnutne odohrala
vojenská invázia alebo raketový útok:
„Myslím si, že prvý znak toho, že sa rozpúta veľký konflikt, by bolo možné nájsť vo vesmíre,“
hovorí stratég. Keď sa vypnú satelity, sú štáty ľahko napadnuteľné, pretože sa výrazne zhorší ich
komunikácia a GPS navigácia, ako v civilnej tak aj vo vojenskej oblasti. Občan by najprv spoznal
začiatok vojenských aktivít len podľa toho, že by správne nefungovali mobilné telefóny, alebo by

bol plošne rušený internet.
„Aj v kybernetickom priestore by sa konali prvé útoky 3. svetovej vojny,“ hovorí Cole.
„Mysliteľné by boli napríklad útoky hackerov na rozličné dôležité ciele. V USA by to mohla byť
Wall Street.“ Cole popísal svoju strašnú víziu v roku 2015 v románe Ghost Fleet, ktorý je údajne
veľmi čítaný medzi generálmi a stratégmi.
Apokalypsa 2017
Aj Sir Richard Shirreff vydal podobný triler a dokonca udal aj konkrétny rok rozpútania atómovej
apokalypsy v svojej knihe 2017 – vojna s Ruskom. Tento Brit bol zástupcom vrchného veliteľa
európskeho Severoatlantického paktu medzi rokmi 2011 a 2014. Popísal scenár, ktorý sa nám snaží
vsugerovať celá generalita NATO. Román popisuje ofenzívu Ruska proti pobaltským štátom,
motivovanú jednak strachom – Moskva sa vraj bude báť obkľúčenia NATO – jednak nadutosťou –
Putin vraj bude vychádzať z vojenskej slabosti Západu. Čo by zo Shirreffovej perspektívy už v roku
2017 mohlo končiť nukleárnou katastrofou, je vraj len pokračovaním ruskej politiky v posledných
rokoch: „Prezidenta Putina by sme mali potrestať za jeho činy, nie za slová. Vpochodoval do
Gruzínska, vpochodoval na Krym, vpochodoval na Ukrajinu,“ povedal Shirreff pre BBC.
Teda agresor sedí na Východe? To Rusi intervenovali v roku 2008 do Gruzínska – bez toho, že by
najprv vpochodovali do odtrhnutých území Južného Osetska a Abcházska gruzínske jednotky,
trénované americkými a neskôr izraelskými vojenskými poradcami? A Putin ozaj poslal v roku
2014 jednotky na Krym? Neboli tam celkom legálne umiestnené ruské jednotky, ktoré sa až vtedy
zaktivizovali, keď začal v Kyjeve Spojenými štátmi americkými financovaný puč a následne sa
spoluvládnuca neonacistická banda dala do pochodu, aby obsadila poloostrov? A čo sa týka
východnej Ukrajiny: Nevyhlásil už v roku 2014 Harald Kujat, od roku 2002 do 2005 predseda
vojenského výboru NATO, v jednej talkšou: „Nemám ešte žiadny dôkaz o tom, že by Rusko
intervenovalo do konfliktu regulérnymi jednotkami.“
Bitka o Suwalki
Bolo by veľkou chybou považovať knihy od Coleho a Shirreffa za obyčajnú beletriu. Think tank
Atlantic Council, pre ktorý Cole pracuje, usporiadal v rámci summitu NATO v júli vo Varšave
vlastné sympózium za účasti všetkých top pracovníkov tohto zväzku. Síce Shirreff už nie je v
aktívnej službe, patrí ale k autorom jednej z vojenských štúdií tallinského medzinárodného centra
pre obranu a bezpečnosť (ICDS), o ktorej referovali Frankfurter Allgemeine Zeitung na začiatku
konferencie Severoatlantického paktu. Okrem Shirreffa spolupracovali na analýze estónsky minister
obrany Jűri Luik, nemecký generál vo výslužbe Egon Romms (do roku 2010 pôsobil na hlavnom
veliteľstve NATO) a jeho bývalý americký kolega v úrade Wesley Clark.

Clark je obávaný podpaľač. Keď v júni 1999 uzavreli vo vojne o Kosovo Juhoslávia a NATO
prímerie a následne bývalý prezident Boris Jeľcin, ktorý túto dohodu sprostredkoval, vyslal po
príchode Američanov, Britov a Nemcov aj svojich vojakov na dozeranie mieru v provincii, chcel
Clark Rusov bombardovaním odohnať jednotky od letiska v Prištine. Začiatok divadla sa nekonal
len preto, lebo miestny veliaci generál Michael Jackson odmietol vykonať rozkaz: „Nebudem
riskovať kvôli vám tretiu svetovú vojnu,“ zakričal Brit svojmu nadriadenému do telefónu – Clark
bol vtedy hlavný veliteľ NATO v Európe.
Čomu sme sa v roku 1999 tesne vyhli, opäť oživuje Clark, Shirreff a ďalší v aktuálnej štúdii
ICDS „Closing NATO´s Baltic Gap“. Ide o iba 65 kilometrov široký koridor medzi ruskou enklávou
Kaliningrad a Bieloruskom v blízkosti mesta Suwalki. Keby toto úzke spojenie krajín medzi
Poľskom a baltskými republikami obsadili ruské jednotky, boli by Estónsko, Lotyšsko a Litva
odrezané od zvyšku územia krajín NATO a mohli by byť v priebehu 36 – 60 hodín obsadené
Putinovými vojakmi, ako predpovedá aj štúdia pentagónskej fabriky na myslenie RAND. Na
základe svojej konvenčnej slabosti v tomto regióne by muselo NATO riskovať atómovú vojnu, aby
získalo „stratené územia“, zhrňujú chladnokrvne noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Nápadné na týchto štúdiách od ICDS a RAND je, že opisujú Bielorusko ako Putinovho
podriadeného, hoci medzi Minskom a Moskvou to značne iskrí. Ešte nápadnejšie je, že stratégovia
NATO nevidia viac Pobaltie ohrozené „hybridným vedením vojny“, ale konvenčným útokom
regulárnej armády.
Aleppo ako rozbuška
Na provokácie sú predurčení generáli ako Philip Breedlove. Ako hlavný veliteľ NATO pre
Európu sa vždy pokúšal „pomocou intríg, presvedčovania a nátlaku hnať USA do vojny s Ruskom,“
oznámilo 19 bývalých pracovníkov tajných služieb USA začiatkom júla v otvorenom liste nemeckej
kancelárke. Podstatnú úlohu tu zohrali lživé správy vrchného veliteľa o ruskej invázii v Donbase v
auguste 2014. Ex-agenti to dokazujú na písomnej reakcii Breedlovemu: „Vzhľadom na to, že
Obama Vám zakázal rozpútať vojnu s Ruskom, je Váš e-mail silné sústo.“
Začiatkom mája svoj post Breedlove odovzdal. Ale ďalšia provokácia v inom regióne sveta
mohla začať vojnu, spôsobenú iným hazardérom USA. Situácia na Blízkom východe je
nebezpečnejšia ako hocikedy inokedy. V roku 2013 viedol útok jedovatým plynom na predmestí
Damašku, ktorý bol prisúdený Asadovi, k ultimátu amerického prezidenta. Len v poslednej chvíli sa
zabránilo vojne s nedoziernymi dôsledkami, pretože britská Dolná komora odmietla prekvapujúco
účasť na tomto šialenstve.
Na začiatku opisovaný scenár svetovej vojny od Augusta Cola začína v každom prípade

konfrontáciou medzi USA a Ruskom – jedno, či zámernej alebo z nedbanlivosti. NATO si
vyslovene vyhradzuje prvý úder atómovými zbraňami. Podporu pritom nachádza v nadácii Konrada
Adenauera, ktorá sa v jednej aktuálnej štúdii prihovára za výstavbu západných „nukleárnych
komponentov“ na odstrašenie Ruska.
Odpoveď Ruska už leží na stole: „Keď začne NATO agresiu – proti atómovej veľmoci akou sme
my – bude potrestané,“ povedal poradca Kremľa Sergej Karaganov v polovici júla pre Der Spiegel.
Zdroj: Jűrgen Elsässer, Compact 8/2016, skrátené (www.compact-online.de )
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Ruský generál varuje: Čaká nás posledná vojna v histórii ľudstva
07.04.2018 22:17

LONDÝN - Svet už bude čeliť len jednému veľkému vojenskému konfliktu, a práve ten sa má
postarať o vyhladenie ľudstva. S týmito slovami prišiel bývalý ruský generál, ktorý varuje pred
provokáciou Ruska. To vraj môže mať katastrofické následky.

Slová Jevgenija Bužinskeho znejú priam mrazivo. Tento týždeň totiž vyhlásil, že v blízkej
budúcnosti vypukne ozbrojený konflikt. Napätie medzi Ruskom a Západom je totiž podľa neho
horšie ako Studená vojna a varoval, že "zahnanie Ruska do kúta je veľmi nebezpečná vec".
Pod veľmi vypäté vzťahy medzi oboma stranami sa najnovšie podpísalo vyhostenie približne 150
ruských diplomatov z mnohých krajín po celom svete, ako reakcia na otrávenie dvojitého ruského
agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije, ku ktorému došlo v anglickom meste Salisbury
začiatkom marca. Britskí experti z vedeckovýskumného strediska Porton Down nedokázali určiť
presný zdroj výroby bojovej nervovoparalytickej látky novičok, ktorým boli obaja otrávení. Británia
aj mnohé ďalšie štáty ukazovali prstom na Rusko. Jeho predstavitelia vyjadrili podozrenie, že
novičok pochádzal priamo z Porton Down, čo ale riaditeľ laboratória Gary Aitkenhead
kategoricky odmietol.
Generál vo výslužbe Bužinskij má však na veci iný názor. V rozhovore pre BBC Radio 4
prezentoval svoje obavy zo súčasnej situácie, ktorá, keď sa bude vyvíjať spôsobom, ako sa vyvíjala
doteraz, bude to mať strašné následky. "Čaká nás skutočná vojna, ktorá je horšia, než tá studená.
Bude to posledná vojna v histórii ľudstva," poznamenal s tým, že ju nemusí odštartovať priamo

útok v Salisbury, ale udalosti, ktoré budú nasledovať potom.
Stav Sergeja Skripaľa (66) už údajne nie je kritický a rapídne sa zlepšuje. Jeho organizmus podľa
lekárov dobre reaguje na nasadenú liečbu. Ešte lepšie je na tom dcéra Julija, ktorá už komunikuje s
okolím a tvrdí, že každým dňom naberá na sile.

