Blinde Baba Vanga voorspelde toekomst…
•

Door Suzanne Grijpink op 15 december 2015 om 11:19, in de categorie General.

De blinde Bulgaarse vrouw Baba Vanga was de afgelopen dagen wereldnieuws. Ze zou onder
meer de aanslagen van 11 september 2001, de tsunami in de Indische Oceaan van 2004, de
klimaatopwarming en de opkomst van de Islamitische Staat hebben voorspeld (bron
NineforNews).
Ze zei ook dat de opkomst van IS zou leiden tot een grote moslimoorlog, waarna in Europa
een kalifaat zou worden ingesteld met Rome als hoofdstad. Baba Vanga werd in 1911
geboren in Macedonië als Vangelia Pandeva Dimitrova. Na een grote storm, waarbij ze blind
was geworden (door bliksem), zou de vrouw haar eerste visioenen hebben gekregen. Ze kreeg
veel volgelingen en zelfs de Bulgaarse tsaar Boris III kwam bij haar op bezoek. Aangezien
Baba voor de Bulgaarse Communistische Partij ‘werkte’ wordt er ook wel gezegd dat ze haar
informatie kreeg van de geheime diensten om het vertrouwen van bepaalde politici te winnen.
Omdat ze zoveel voorspellingen deed werd Baba ook wel de ‘Nostradamus van de Balkan’
genoemd. De vrouw kreeg de visioenen naar eigen zeggen van ‘onzichtbare wezens’ die
informatie over de toekomst gaven.
De wezens zouden Baba hebben geïnformeerd over 9/11, de tsunami van 2004 en de
toekomstige Amerikaanse president Barack Obama. In 1989 zei ze dat de ‘Amerikaanse
broeders’ zouden worden aangevallen door ‘twee stalen vogels’. De vrouw deed ook een
aantal bizarre voorspellingen. Zo zei ze dat er voor 2016 een kernoorlog zou uitbreken, dat
aliens ons rond 2130 zullen helpen om onder water te leven en dat er in 3005 een oorlog op
Mars zal zijn. De laatste voorspelling van Baba, die in 1996 op 85-jarige leeftijd overleed aan
borstkanker, was dat een 10-jarig Frans meisje haar gave zou overerven.

Voorspellingen van Baba Vanga voor 2018
•

Door Suzanne Grijpink op 26 december 2017 om 10:19, in de categorie General.

Baba Vanga, die in 1996 op 85-jarige leeftijd overleed, claimde over bovennatuurlijke
vermogens te beschikken waardoor ze rampen en andere gebeurtenissen zag aankomen. De
waarzegster voorspelde dat China de Verenigde Staten in 2018 voorbijstreeft als supermacht.
Ze beweerde ook dat volgend jaar een nieuwe vorm van energie zal worden ontdekt op de
planeet Venus. In 1970 bedroeg het aandeel van China in de totale wereldeconomie slechts
4,1 procent. Dat aandeel steeg in 2015 naar 15,6 procent. Volgens zakenblad Forbes zal het
aandeel van de VS in de wereldeconomie (nu 16,7 procent) in 2025 dalen naar 14,9 procent.
Er liggen op dit moment geen plannen voor een missie naar Venus, wat betekent dat het
ontdekken van een nieuwe energievorm op die planeet waarschijnlijk uitgesloten is. De
Parker Solar Probe van NASA wordt komend jaar gelanceerd, maar gaat uiteindelijk niet
landen op Venus. Believers zeggen dat Baba Vanga de 9/11-aanslagen in 2001 heeft
voorspeld. Ze zei dat ‘twee stalen vogels’ de ‘Amerikaanse broeders’ zouden aanvallen. De
helderziende Baba zou ook de Brexit hebben voorspeld door te zeggen dat ‘Europa zoals we
dat kennen eind 2016 zal ophouden te bestaan’.

Wie is Baba Vanga?

Vooral op Russische website kan je veel informatie vinden over Baba Vanga. © kos
Baba Vanga heet eigenlijk Vangelia Pandeva Dimitrova en werd geboren in Strumica, een
dorp in het Ottomaanse rijk.
Ze zou een normaal leven geleid hebben tot haar 12de, wanneer ze tijdens een hevige storm sommige beweren dat het een tornado was - op mysterieuze wijze blind werd. Vanga werd de
lucht in gezogen en smakte op de grond. Enkele dagen later zou het meisje door haar familie
gevonden zijn. Vanga was gewond aan haar ogen, haar ouders hadden geen geld om haar te
laten verzorgen en dus werd ze blind.
De helderziende verklaart later dat ze haar eerste visioen kreeg tijdens de dagen dat ze
vermist was en zich toen ook realiseerde dat ze mensen kon genezen en de toekomst kon
voorspellen.
Ze werd uiteindelijk een veelgevraagde helderziende door voornamelijk rijke en machtige
staatshoofden, wetenschappers en historici. Later was ze een adviseur voor de leiders van
Bulgaarse Communistische Partij.

© kos

"Moslims zullen Europa binnenvallen en het Europese continent zoals we het nu kennen zal
niet meer bestaan." Dat zijn de woorden van helderziende Baba Vanga. Het klinkt misschien
heel erg gek, maar voor je deze voorspelling weglacht, moet je weten dat de meesten van haar
voorspellingen zijn uitgekomen.
Maar liefst 85 procent van Baba Vanga's voorspellingen zijn namelijk tot hiertoe uitgekomen.
Zij stierf in 1996 op 85-jarige leeftijd .
Een groot deel van haar voorspellingen gingen over natuurrampen en global warming. Zo
voorspelde ze bijvoorbeeld al in 1950 - lang voor iemand ooit over het opwarmen van de
aarde gehoord had - dat de poolkappen zouden smelten en het niveau van de zeespiegel zou
stijgen. Vanga's aanhangers geloven dat haar levendige beschrijving van een "gigantische
golf" die een "uitgestrekte kuststrook en mensen en dorpen zou wegspoelen" de voorspelling
is van de tsunami uit 2004, één van de dodelijkste ooit. (Note Paul Wink: dit kan ook slaan op
de voorspellingen die op mijn site staan over ‘de voorspellingen van de derde wereldoorlog’,
waarin vele helderzienden spreken over een nog grotere en verwoestender golf rond 2022).
Maar het is haar voorspelling van een "Moslimoorlog" die aanhangers, samenzweerders en
Islamofoben bang maken. Baba Vanga waarschuwde, vanaf 2016, voor een "invasie van
moslimextremisten in Europa".
"Het begint allemaal in 2010, met de Arabische Lente", voorspelde Vanga. En de strijd speelt
zich daarna vooral af in Syrië waar "moslims chemische wapens zullen gebruiken tegen
Europeanen". Tot het uiteindelijk in 2043 uit zal monden "in een kalifaat met Rome als
epicentrum."

Bekendste voorspellingen die werkelijkheid werden:

De aanslagen op de Twin Towers in New york werden ook door de helderziende voorspeld.
Voorspeld in de jaren '50: Opwarming van de aarde en de tsunami van 2004.
Voorspeld in 1989: de aanslagen op de Twin Towers in New York City op 11-9-2001.
Barack Obama die president wordt: Vanga zou ook voorspeld hebben dat de 44ste president
van de Verenigde Staten een zwarte zou zijn. Daarbij zei ze ook dat hij de laatste
Amerikaanse president zou worden. Afwachten of dit werkelijkheid wordt.
Vanga's overige voorspellingen:
2010: Derde Wereldoorlog begint in november 2010 en eindigt oktober 2014. De oorlog
begint ‘normaal’ en vervolgens incidenteel nucleair, en daarna met chemische wapens.
2011: Als gevolg van de nucleaire fall-out op het noordelijke halfrond sterft daar alle leven.
Dan gaan de moslims (chemische) oorlog voeren tegen de overgebleven Europeanen die
aldaar proberen te overleven van de chemische vervuiling.
2014: De meeste mensen lijden aan huidkanker en andere huidziekten vanwege de chemische
oorlogvoering.
[Note Paul Wink: Deze drie voorspellingen zijn niet of nog niet uitgekomen. Misschien is de
oorlog voorkomen of niet goed gezien of de tijd is niet goed gezien zodat het later komt? In
het boek 2017 van Christina von Dreien hebben hoge engelen de oorlog in 2010 voorkomen!]
2016 – 2018 Moslims vallen Europa binnen. Het continent zoals we het nu kennen, zal
ophouden te bestaan. (Note Paul: dit gebeurt wel via alle asylanten die Europa overspoelen)
[Eén variant van deze voorspelling luidt: na een totale oorlog in het Midden-Oosten en in
Europa zal Europa (tijdelijk?) ontvolken.]
2018: China wordt de nieuwe (economische) wereldmacht. Engelse tekst luidt verder:
Developing countries in turn operated from exploiters.
2023: De as van de aarde zal haar stand licht wijzigen.
Voortdurend moslimextremisme met Syrië als epicentrum.
2025: Er zal bijna niemand meer in Europa wonen.
2028: De mens reist naar Venus in de hoop daar nieuwe energievoorraden te vinden.
Er wordt een nieuwe bron van energie gevonden (ontwikkeld). Waarschijnlijk een
gecontroleerde thermonucleare reactie. Het hongerprobleem lost zich op.
2033-2045: De poolkappen smelten en het zeeniveau zal stijgen. (Dit is eigenlijk al bezig).
2043: Europa zal nu een kalifaat zijn. Rome is de hoofdstad van dat kalifaat en de moslims
bepalen de wereldeconomie. De USA komen hier met een nieuw soort (klimaat)wapens
tegenop.

2046 –2088: Massale menselijke organenproductie: klonen wordt normaal.
2066: Amerika zal een klimaatsveranderingwapen inzetten [Scherpe afkoeling (instant
freezing)] in een poging om Rome te heroveren en het christendom terug in te voeren.
2076: Een nieuw soort communisme heerst weer in Europa en de rest van de wereld.
2084: De natuur wordt herboren, zij herstelt zich van oude vormen van ellende. (Niemand
weet precies wat ze daarmee bedoelde).
2088: Een nieuwe ziekte steekt de kop op. Men wordt in een paar uur oud. In 2097 is deze
ziekte te genezen
2100: Een door de mens gemaakte kunstzon zal de donkere kant van de planeet beschijnen.
(Dit is reeds deels werkelijkheid. Wetenschappers werken sinds 2008 aan een kunstzon die
wordt aangedreven door kernfusie). Mars wordt gekoloniseerd.
2111: Mensen worden levende robots.
2123: Oorlogen tussen kleine landen. Grote landen raken hierbij niet betrokken.
2125: In Hongarije ontvangt men signalen uit de ruimte en mensen zullen zich Baba Vanga
weer herinneren.
2130: De mens zal in kolonies onder water leven en buitenaardse wezens zullen ons
adviseren en er voor zorgen dat we onder water kunnen leven.
2154 – 2164: Dieren worden half mens.
2167: Een nieuwe religie komt op.
2170: Wereldwijde droogte.
2183: Een kolonie op Mars wordt een nucleaire natie en vraagt vanaf ca. 2170 de Aarde om
zelfstandigheid (zoals destijds de USA van Engeland).
2187: Twee grote vulkaanuitbarstingen zullen gestopt worden.
2195: De zeekolonies zijn geheel zelfvoorzienend m.b.t. energie en voeding.
2196: Volledige vermenging van Aziaten en Europeanen.
2201: De temperatuur op aarde zakt drastisch omdat de zon uitdooft. De thermonucleaire
reacties op de zon worden namelijk minder.
2221: In de zoektocht naar buitenaards leven ontdekt de mens iets heel angstaanjagends. Dat
nadert de aarde tot 2256.
2256: Vergeten ruimteschepen voor de aarde brengen een enge ziekte naar de aarde. Iets
verschrikkelijks nadert de aarde en komt er aan.

2262: Planeten zullen langzaam hun baan veranderen en Mars wordt bedreigd door een
komeet. Er zijn tijdreisstudies en experimenten met nieuw aliencontact.
2271: Fysieke wetten zijn wellicht nu voldoende te veranderen.
2273: Een mix van alle rassen is voltooid: de ‘mokkamens’ is ontstaan.
2279: Energie kan opgewekt worden uit het niets.
2288: Tijdreizen en nieuwe contacten met buitenaardsen.
2291: De zon koelt verder af. Er worden activiteiten ondernomen om de zon weer aan te
wakkeren.
2296: Enorme erupties op de zon. De zwaartekracht verandert. Ruimtestations en satellieten
storten neer.
2299. Beginnend met een boer staan er mensen in Frankrijk op tegen de Islam.
2302: Er worden nieuwe natuurwetten ontdekt. De mysteries van het heelal worden ontrafeld.
2304: Het mysterie van de maan wordt opgelost, in praktische zin.
2341: Iets vreselijks uit de ruimte nadert (weer, zie het jaar 2221) de aarde. De aarde wordt
onbewoonbaar(der) zodat voorbereiding aanvangt op planetaire emigratie!
2345 of 2354: Door een ongeval op een kunstzon zal er nog meer droogte op aarde zijn.
2371: Grote honger.
2378: Een nieuw en snelgroeiend ras ontstaat. De mensheid verspreidt zich tot ca. 3797 over
verre planeten.
2480: Twee door de mens gemaakte kunstzonnen botsen. Het is donker op aarde en de aarde
wordt steeds onbewoonbaarder zodat de planetaire emigratie bespoedigd wordt.
3005: Door een oorlog op Mars, zal de planeet van baan veranderen.
3010: Een komeet knalt op de maan. De aarde zal omringd worden door stenen en as. (Note
Hugo W.: Breekt de maan? Door toepassing van de nieuwe maankennis?)
3797: Het einde van de aarde is nabij, zij is totaal onbewoonbaar geworden. Maar de mens is
slim genoeg geweest om te verhuizen naar betere (planeet)oorden.
3803: Een nieuwe planeet wordt door weinig mensen bewoond. Er is minder contact tussen
de mensen. Het klimaat van de nieuwe planeet heeft dusdanig effect op het organisme van de
mens zodat het muteert.
3805: Er is oorlog tussen de mensen voor de hulpbronnen. Meer dan de halve populatie sterft.

3815: De oorlog is voorbij.
3854: De ontwikkeling van de civilisatie stopt. Mensen leven als beesten.
3871: Een nieuwe religie zal komen om de mens te verheffen.
3874: Een nieuwe profeet krijgt de steun vanuit alle lagen van de bevolking en sticht een
nieuwe Kerk.
3878: Samen met de Kerk nieuwe mensen vergeten wetenschappen te weerhouden, te
beteugelen. (Engelse tekst: Along with the Church to retrain new people forgotten sciences.)
4302: Nieuwe steden ontstaan. De nieuwe Kerk moedigt de ontwikkeling van nieuwe
technologie en wetenschap aan.
4302: Ontwikkeling van wetenschap zet door. Wetenschappers ontdekken het gedrag in alle
ziektes van organismen .
4304: Wetenschappers ontdekken hoe alle ziektes te overwinnen zijn.
4308: Dankzij mutaties op mensen kunnen eindelijk de hersenen meer dan 34% gebruikt
worden. Men verliest het vermogen van bewustzijn wat nu slecht of goed is. Het totale
Kwaad staat nu tegenover het totale Goed.
4509: Men leert God kennen omdat de mens eindelijk zulk een ontwikkelingsniveau bereikt
heeft dat hij met God kan communiceren
4599: De mens wordt onsterfelijk.
4674: De ontwikkeling van de beschaving heeft zijn top bereikt. Het aantal mensen dat op
andere planeten leeft is ongeveer 340 miljard. Assimilatie met aliens begint.
5076: Een begrensd universum. In elkaar? Niemand weet het.
5078: Met maar een goedkeuring van 60% van de bevolking besluit men de grenzen van het
universum te verlaten.
5079: Het universum eindigt!

Baba Vanga wiki
Project Gutenberg: Baba Vanga
World Heritage Encyclopedia: Baba Vanga
Baba-Vanga.com (All about Baba Vanga)
The Great Encyclopedia of Vanga
Baba Vanga – Prophecies of the Bulgarian Prophet
Zie tevens op mijn site www.spiritueelastroloog.nl onder voorspellingen derde wereldoorlog
(vanaf pagina 45) meer voorspellingen van Baba Va

https://medjugorje-bn.efpk.net/?archief=242

De Kremna Profetieën komen van oorsprong uit het dorpje Kremna in Servië. De
zogenaamde katholieke Servische "profeet" Mitar Tarabich [1829-1899] was een analfabete
boer uit een klein dorpje genaamd Kremna, die, zo wordt gezegd, verschillende profetische
visioenen heeft ervaren. Omdat hij een gelovig iemand was en omdat zijn peetvader een
Servische orthodoxe priester was, vertelde hij deze priester zijn verhalen over "het zien in de
toekomst," zo vertelt de site die aan hem is gewijd. De priester Zaharije Zaharich [183611918] schreef alles op in een klein boekje, dat door vuur beschadigd werd in 1943 toen het
huis van zijn familie vernietigd werd door het bezettende Bulgaarse leger. Deze tekst is nu in
de handen van de familie van Zaharich’s achterkleinzoon, Mr. Dejan Malenkovich.
Profetieën
Na de moord op de koning en koningin [Alexander en Draga Obrenovich worden in 1903
vermoord] zal het huis van Karadordevic [Petrovic Karadorde komt aan de macht] aan de
macht komen. Dan zullen we opnieuw een oorlog beginnen met de Turken. Vier Christelijke
staten zullen Turkije aanvallen en onze grens zal bij de rivier de Lirn zijn. Dan zullen we
eindelijk Kosovo wreken en bezetten... [in 1912 breekt er een oorlog uit tussen Servië en
Turkije. Servië wint en de grens komt tot aan de rivier Lirn te liggen].
Vlak na deze oorlog zal er een andere oorlog beginnen ... De grote oorlog waarin veel bloed
zal vloeien [Na de dood op de Oostenrijkse prins Ferdinand breekt er een oorlog uit tussen
Oostenrijk-Hongarije en Servië die algauw uitbreidt tot Wereldoorlog I].
Als dit een rivier van bloed was geweest, zou een grote steen van 300 kilogram makkelijk in
haar stroming drijven. Een machtig leger van de overkant van een rivier, drie keer zo groot
als het onze, zal ons aanvallen ... Ze zullen alles op hun pad vernietigen. Ze zullen diep ons
land intrekken ... Moeilijke tijden komen er aan ... Ons leger zal het bijna opgeven, maar dan
zal plotseling een intelligente man op een zwart paard [Generaal Alexander Mishich dringt de
Oostenrijkers terug tot voorbij de Drina] de macht nemen en uitroepen: "Voorwaarts naar de
overwinning, mannen! Voorwaarts mede-Serviërs!! ... Ons leger zal tot leven komen. Haar
vechtlust zal terugkomen en de vijand zal teruggedrongen worden tot voorbij de rivier ... Dan
zal er nog groter leger komen uit het noorden en ons bezetten [Vlak daarna vallen de Duitsers
aan en het Servische leger moet zich door Albanië terugtrekken naar het Griekse eiland
Kerkira]. Ons land zal kapot gaan. We zullen sterven van honger en ziekten in grote
aantallen. Drie jaar lang zal Servië in grote duisternis leven. In dit tijd zal ons gewonde leger
weg zijn. Ze zullen verblijven in een plaats omringd door de zee, en ze zullen gevoed en
verzorgd worden door vrienden van over de zee. Dan, als hun wonden genezen zijn, komen
ze terug in schepen. Ze zullen Servië bevrijden en alle gebieden waar onze broeders leven."
Dan zal de man die op de troon van ons koninkrijk zit vermoord worden [1934. Koning
Alexander Karageorgevich wordt te Marseille vermoord]. Hij zal een weduwe en wezen
achter laten. Een familielied zal zijn troon overnemen, en hij zal rechtvaardig regeren en zorg
dragen voor de kinderen van zijn neef. Maar de mensen zullen niet van hem houden. Hij zal
een onrechtvaardige leider genoemd worden. Hij wordt afgezet en door zijn leger gevangen

genomen worden [Prins Payle Karageorgevich, zijn neef, wordt de tijdelijke troonopvolger
omdat de zoon van de Koning, Petar, nog minderjarig was. Vanwege zijn impopulariteit,
wordt Payle door zijn leger verbannen naar Engeland. De jonge prins Petar wordt koning,
maar vlucht al snel Joegoslavië voor het leger van de Nazi’s]. Zijn leven zal gered worden
door de Koning en Koningin van Engeland.
Dan zal een zoon van de vermoorde koning de troon bestijgen. Hij zal maar voor een paar
dagen regeren. Hij zal door zijn soldaten naar een overzees gebied worden gebracht omdat
ons koninkrijk opnieuw door een buitenlands, kwaadaardig leger zal worden belaagd. Heel
Europa raakt onder het bewind van het antikruis [Hakenkruis van de Nazi's].
In het begin zal Rusland geen oorlog voeren, maar zodra hij door het kwaadaardig leger
wordt aangevallen, vechten ze terug [Nadat Duitsland Rusland aanvalt, vecht Rusland terug].
Er is een rode tsjaar op de Russische troon [Stalin]. Hier zullen mannen met sterren op hun
voorhoofd verschijnen. Ze zullen Uzice en de omgeving regeren voor precies 73 dagen, en
dan zullen ze voor hun vijanden vluchten en over de rivier Dirna gaan. Dit zijn tijden van
honger en groot kwaad ... Serviërs zullen vechten met elkaar. Het bezettingsleger kijkt naar
Servië vol haat en het lacht ons uit. Een man met blauwe ogen, rijdend op een wit paard, zal
opkomen. Een ster schijnt op zijn voorhoofd [Josip Broz Tito. Het symbool van zijn
partizanen was een ster op hun hoed]. Het kwaadaardige leger zal hem over het hele land
achtervolgen, door de bossen, over rivieren en voorbij de zee, maar tevergeefs. De man zal
een sterk leger verzamelen en Belgrado bevrijden. Hij zal de vijand uit ons land verdrijven en
ons koninkrijk zal groter zijn dan ooit. Rusland zal een pact sluiten met andere overzeese
koninkrijken en ze zullen het verdorde antikruis verbranden en alle mensen van Europa
bevrijden.
Zaharic: "Mitar zei tegen mij dat de man met de blauwe ogen en de ster op zijn voorhoofd, de
liefde zou breken tussen hen en hun Orthodoxe broeders, de Russen. Hij zou niet blij zijn dat
hij op onze troon zit omdat hij hem daar gezet had, Een grote haat zal ontstaan tussen ons en
de Russen. Bloed zal vloeien. Deze wonden zullen snel helen want we worden al snel weer
vrienden met elkaar, althans formeel want we willen de andere niet laten zien hoe erg we
elkaar bedriegen."
Na de grote oorlog zal er vrede over de hele wereld zijn. Er zullen vele nieuwe staten komen:
zwart, wit, rood en geel. Een internationaal orgaan zal worden gevormd, die er voor zorgt dat
landen elkaar niet meer zullen bevechten [Verenigde Naties]. Dit orgaan zal boven alle
koningen staan. Waar een oorlog is zal dit orgaan rechtvaardig oordelen en proberen de haat
en nijd te veranderen in liefde en vrede. Zij die deze tijd zullen meemaken zullen meer dan
gelukkig zijn.
Na een tijdje zullen sommige grote koningen, en sommige kleinere, hun respect voor dit
orgaan veinzen terwijl ze zelf doen wat ze maar willen ... Vele kleine oorlogen zullen
beginnen hierdoor ... duizenden en duizenden zullen sterven, maar er zullen geen grote
oorlogen zijn.
Er zullen een paar oorlogen plaatsvinden rond het koninkrijk Israël, maar vroeg of laat zal
ook daar de vrede komen [1967, 1973]. In deze oorlogen zullen broeders met elkaar vechten;
dan zullen ze vrede stichten en elkaar omhelzen, maar hun haat zal blijven ... Al deze kleine
oorlogen worden gestart door grote koninkrijken vanwege hun slechtheid. Zij die vechten en
elkaar afslachten doen dit uit blinde domheid.
In ons land zal de tijd van vrede en voorspoed voor lange tijd standhouden. Vele generaties

zullen geboren worden om te leven en sterven in vrede, en zij weten niets van de oorlogen
behalve uit boeken, woorden en verschillende vreemde andere dingen.
Ons koninkrijk zal sterk zijn en geliefd en gerespecteerd worden door iedereen. Mensen
zullen alleen wit brood eten en hele granen, alleen als zij dat willen. Iedereen zal rond rijden
in wagens zonder paarden. Mensen zullen door de lucht reizen en op ons land neerkijken
alsof ze de hoogste bergen hadden beklommen.
Beneden in Uzice [eerste gebied bevrijd door de partizanen] en overal rondom deze bergen
zullen fabrieken worden gebouwd en mensen zullen de landbouw verlaten en in de fabrieken
gaan werken. Lange tijd zullen ze tevreden zijn, maar dan zullen ze zich het land herinneren
en terug gaan.
Servië zal bloeien, als de man met de blauwe ogen de leiding heeft. Er zal iemand komen
naar Servië om een nieuw geloof te stichten. Hij zal onze troon bestijgen, en sterk en gezond
zijn, en een lang leven lijden van bijna honderd jaar. Hij zal het leuk vinden om te jagen en
zal ooit, tijdens de jacht, van zijn paard vallen en daardoor een been verliezen. Hij zal sterven
door deze wond, niet uit ouderdom [Tito zal niet willen dat Joegoslavië een communistische
satellietstaat wordt. Nadat zijn been werd geamputeerd, stierf hij in 1981].
Na hem zal ons land geleid worden door een commissie maar het zal nooit meer zijn zoals het
geweest is. Ook al zullen de mensen in ons koninkrijk het leed en de honger vergeten en
zullen ze in grote welvaart leven, toch zullen broers elkaar gaan haten.
Op en over onze grenzen zal een nieuw natie ontstaan. Ze zullen groeien als gras na een
regenbui, ze zullen goed en eerlijk zijn, en ze zullen ons beantwoorden met argumenten. Zij
zullen zorg dragen voor elkaar als broers. En wij, dankzij onze gekheid zullen we denken dat
we alles weten en dat we alles kunnen doen en we zullen hen dopen met een of ander nieuw
geloof van ons, maar dit zal allemaal tevergeefs zijn. Ze blijven namelijk altijd alleen in
zichzelf geloven en in niemand anders. Grote problemen zullen er uit voortkomen, omdat
deze natie moedig zal blijven.
Vele zomers zal deze last duren, en niemand kan er wat aan doen, omdat deze natie blijft
groeien als gras. Iemand die geboren zal worden vele zomers na jou [Opmerking: Hij praat
hier nu tot de priester Zaharic], zal eerlijk en intelligent zijn, hij zal vrede stichten. We zullen
leven in vrede, zij hier, wij daar en hier.
Want, peetvader, zodra de wereld gaat leven in vrede en overvloed na de tweede
wereldoorlog, zal dat alles een bittere illusie zijn, omdat velen God zullen vergeten en ze
zullen alleen hun eigen menselijke intelligentie aanbidden... En wat, peetvader, is de
menselijke intelligentie vergeleken met de wil van God en Zijn kennis? Nog niet eens een
kleine druppel in de oceaan.
Mannen zullen een doos bouwen met daarin een soort ding met beelden, maar ze zullen niet
kunnen praten met de mensen die al dood zijn, ook al komt dit beeldenapparaat daar net zo
dicht bij als dat de haren op iemands hoofd dicht bij elkaar staan. Met de hulp van dit
beeldenapparaat zullen mensen alles zien wat er over de hele wereld gebeurt [TV].
Mensen zullen gaten boren diep in de grond en goud opgraven [Een andere naam voor ruwe
olie is ‘zwart goud’], waardoor ze licht, snelheid en kracht zullen krijgen, en de aarde zal
daardoor tranen van verdriet uitstorten omdat al het goud van binnenuit zal verdwijnen.
De aarde zal lijden vanwege deze open wonden. In plaats van het land te bewerken zullen
mensen overal gaan graven, op goede en verkeerde plekken, maar de ware kracht zal rondom
hen zijn, maar niet instaat zijn om te zeggen: "Kom op, neem mij, zien jullie niet dat Ik hier

ben, rondom jullie." Pas na vele zomers zullen mensen zich deze kracht herinneren en zien
hoe stom ze waren om al deze gaten te graven. Deze kracht zal ik aanwezig zijn in mensen
maar het zal lang duren voordat ze dat door hebben, en deze kracht kunnen gebruiken.
Er zullen veel geleerde mannen zijn die door hun boeken denken dat ze alles weten en alles
kunnen en mogen doen. Zij zullen de grootste obstakel zijn voor deze realisatie [zelfkennis],
maar zodra ze deze kennis hebben zullen mensen zien welke illusie ze hebben nagevolgd.
Zodra dat gebeurd zullen mensen zoveel spijt hebben dat ze dit niet eerder hadden ontdekt
want deze kennis is zo simpel.
Mensen zullen vele stomme dingen doen. Ze denken dat ze alles kunnen en mogen doen,
maar ze weten helemaal niets. Wijze mannen zullen verschijnen in het oosten en hun wijsheid
zal tot over de zeeën strekken, maar de mensen zullen deze wijsheid niet lang geloven, en
deze ware waarheid zullen ze als een leugen betitelen.
Hun zielen zullen niet door de duivel bezet worden, maar door iets dat veel erger is. Ze zullen
geloven dat hun illusie de waarheid is, ook al is er geen waarheid in hun hoofd. Hier thuis zal
het zijn zoals over de hele wereld. Mensen zullen de schone lucht gaan haten en deze
goddelijke frisheid en goddelijke schoonheid verafschuwen en ze zullen in duisternis
schuilen. Niemand zal hen daartoe dwingen, ze zullen het uit vrije wil doen. Hier in Kremna
zullen vele velden een vallei worden en vele woningen worden verlaten, maar dan zullen zij
die gevlucht zijn terug komen om zichzelf te genezen door de frisse lucht te ademen.
In Servië zal je geen verschil meer zien tussen mannen en vrouwen. Iedereen zal zich gelijk
kleden. Deze rariteit zal tot ons komen van over de zee en zal bij ons het langste blijven. Een
bruidegom zal een bruid nemen, maar niemand zal kunnen zien welke wie is. Mensen zullen
verloren zijn en meer en meer zinloos elke dag. Mensen zullen geboren worden zonder te
weten wie hun grootvader of overgrootvader is. Mensen zullen denken dat ze alles weten,
maar ze weten helemaal niets.
De Serviërs zullen zich van elkaar scheiden en roepen: "Ik ben geen Serviër, ik ben geen
Serviër." De onheilige zal deze natie binnengaan en slapen met de Servische zusters, moeders
en vrouwen. Hij zal zulke kinderen baren tussen de Serviërs dat, sinds het begin van de
wereld, dit het ergste kroost is. Alleen zwakkelingen worden geboren, en niemand zal sterk
genoeg zijn om een ware held te laten geboren worden. [Deze laatste paragraaf kan ook slaan
op de huidige situatie in de Balkan. Als je aanneemt dat Tarabic geen onderscheid maakt
tussen Serviërs, Kroaten, Sloveniërs etc.. dan is het best mogelijk dat door het zeggen van "Ik
ben geen Serviër, ik ben geen Serviër" hij iedereen bedoelt die zich hebben afgewend van het
voormalige Joegoslavië.]
Hoe meer de mensen denken te weten, hoe minder ze zullen liefhebben en voor elkaar zullen
zorgen. De haat zal zo groot zijn tussen hen en ze zullen meer geven om hun verschillende
apparaten dan voor hun bloedverwanten [huidig materialisme]. Ze zullen deze dingen meer
vertrouwen dan hun naasten...
Tussen de mensen van een natie in het noorden zal een kleine man verschijnen die de mensen
zal vertellen over liefde en compassie, maar er zullen vele hypocrieten rondom hem zijn,
zodat hij veel tegenstand zal ervaren. Niemand van deze hypocrieten is geïnteresseerd in de
eerbaarheid van de ware mens, maar zijn wijze boeken zullen bestaan en ook alle woorden
die hij sprak [opnames] en dan zullen de mensen zien hoe bedrogen ze waren.
Zij die zullen lezen en boeken schrijven met nummers erin zullen denken dat zij het meeste
weten [statistici, professors]. Deze geleerde mannen zullen hun leven lijden door
berekeningen en ze zullen doen en leven zoals de getallen hen zeggen. Tussen deze geleerde

mannen zullen goede en verkeerde mensen zitten.
De kwaadaardigen zullen slechte daden doen. Ze zullen de lucht en het water vervuilen en ze
zullen ziekten verspreiden in de zeeën, rivieren en de aarde, en de mensen zullen sterven aan
verschillende aandoeningen. De goede en slimme mensen zullen zien dat hun harde werk
geen cent waard is en dat het alleen maar leidt tot de verwoesting van de wereld, en in plaats
van te zoeken naar de wijsheid in de getallen zullen ze zoeken naar de waarheid in meditatie.
Zodra ze meer gaan mediteren zullen ze dichter bij de wijsheid van God komen, maar ze
zullen te laat zijn, want de kwaadaardigen zullen de wereld al aangetast hebben en de mensen
zullen sterven in grote aantallen. Dan zullen mensen wegvluchten uit de steden naar het land
en zoeken naar de bergen met drie kruizen, en daar, binnenin, zullen ze kunnen ademen en
water drinken.
Zij die ontsnappen zullen zichzelf en hun familie redden, maar niet voor lang, want een grote
hongersnood zal komen. In de steden zal er voldoende eten zijn, maar het zal vergiftigd zijn.
Velen zullen het voedsel eten uit honger en onmiddellijk sterven. Zij die tot het einde zullen
vasten zullen overleven, want de Heilige Geest zal hen redden en ze zullen dicht bij God zijn.
9. Wenn die Wiesenblumen ihren Duft verlieren, wenn die Gnade aus dem Menschen
entweicht, wenn die Flüsse ihre Gesundheit verlieren ... dann wird der größte allgemeine
Krieg auftreten. Es wird der Größte und Wütendste auf den Größten und Wütendsten
einschlagen. Der Fürst, der über den unendlichen Wassern geboren werden wird, wird
einen zornigen und mörderischen Gesichtsausdruck mit flammenden Augen haben. Wenn
der wütende Krieg ausbricht, wehe denjenigen Heeren, die gen Himmel auffliegen werden
... Der Himmel wird brennen, und von oben werden flammende Schiffe und Menschen fallen
... Serben werden in diesem Krieg nicht kämpfen, aber dies werden andere über ihre Köpfe
hinweg tun. Die Menschen, die diesen Krieg führen werden, werden ihre Gelehrten haben,
die allerlei Waffen ausdenken werden. Diese Waffen werden alles Lebendige verzaubern.
Dieser Zauber wird sie in den Traum stürzen, und sie werden so verzaubert schlafen
anstatt zu kämpfen. Später werden sie aber wieder zu Verstand kommen.
Mensen die deze oorlog voeren [3e wereldoorlog] zullen hun geleerden hebben, die vreemde
en rare kanonskogels bedenken. Als deze kanonskogels ontploffen zal het niet doden, maar
een vloek uitspreken over alles dat leeft; mensen, legers en dieren. Deze vloek zal hen doen
slapen en slapen zullen ze in plaats van vechten, en daarna zullen ze weer bijkomen.
Wij [Servië] zullen niet meevechten in deze oorlog, maar anderen zullen vechten over onze
hoofden. Brandende mensen zullen vallen uit de lucht boven Pozega [Een stad in Servië].
Slechts één land op de rand van de wereld, omgeven door zeeën zo groot als ons Europa, zal
in vrede blijven, zonder problemen... Boven noch onder dit land zullen deze kanonskogels
ontploffen! Zij die vluchten en zich verschuilen in de bergen met drie kruizen zullen een
toevluchtsoord vinden en na afloop leven in overvloed, geluk en liefde, omdat er geen
oorlogen meer zullen zijn...
Overige pagina’s:
Er zijn nog drie andere bladzijden over de Tarabic voorspellingen, die door de familie van
Milenkovic nog niet zijn vrijgegeven. Twee hiervan gaan over hun familie en de andere meer
specifiek over de vereniging van de Katholieken, de Moslims en de Orthodoxen in Servië en
hoe dat zal gebeuren.

