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Все повече са доказателствата, че ние, българите, сме в основата на световната

цивилизация. Досега поради липса на достатъчно исторически извори за най-древната ни истор
Но ние, българите, притежаваме и една друга страшна сила, от която великите сили треперят! Т

Все повече признато известни световни учени и специалисти, работещи в различни области на п

И както изглежда, българите ще преобърнат знанията за световната история. Това поражда ра
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Едно малко смугло 6-годишно
папскиямомченце
престол (27.10.2013
от Колумбия
г.).целуна
И света
кръста
не видя
на нищо
светия
лошо
Отец
в това,
и... седна
и никой
на

Вижте и тази статия:

/ Какво крие пророчеството на Фатима - края на света или края на религиите?/

И във всички тези предсказания се прокрадва нишката за огромната роля на православна Бълга
Третото пророчество на Фатима

То е свързанo с притежаването на най-древното познание за света. И в него се казвало, че един
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малък славянски народ (България) ще го предаде на своя по-голям братски славянски народ (Р

И Слава Севрюкова, Рудолф Щайнер, Едгар Кейси, Блаватская, и Ванга твърдят, че славяните с
Ванга

"Ще дойде черният човек” през 2009 г. и последият президент на САЩ, Америка се разпада след

Това злокобно пророчество е записано от проф. д-р Величко Добриянов от Софийския институ

Ванга предсказа, че 44-ият президент на Съединените американски щати (след Джордж У. Буш

"България е душата, а Русия - тялото. Те двете ще спасят света".
"Българите ще станат духовни водачи на човечеството, защото са съхранили качества, които др
Едгар Кейси

"Благодарение на съхранението и развитието на християнството в Русия ще бъде спасен светът

Нострадамус
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Нострадамус говори за трима Антихристи: Наполеон, Хитлер и мюсюлманин, който ще започне б

срещу християнството.

Кой е Третият антихрист?… Нострадамус го нарича Мабюс - "черен". Пророкът понякога дава им
"Когато Марс, Меркурий и Луната се съберат на юг, ще настъпи голяма суша. В дълбините на Аз
"Великата камила пак ще пие вода на Дунава".

"Третият антихрист бързо ще унищожи всичко, като неговата война ще продължи 27 кървави го
"В годината на новия век и девет месеца от нея от небесата ще дойде великият Крал на терора.

"Трета световна война ще започне през 1999 г. от Албания и Македония. Тя ще продължи до 202

Св. Малахия:
След Войтила - две крачки до Апокалипсиса

“В края на времената мястото в Светата Римска църква ще заема Петър Римски, а той ще храни
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несвободните и ще навлече множество бедствия. По това време Градът на Седемте Хълма ще б

"При нечувани гонения начело на Светата римска Църква ще застане Петър Римлянина, който щ

Св. Малахия нарича 111-ят
И ТОЙ
папа
Е МАСЛИНЕНА
с определението
КЛОНКА!!!
De Gloria olivae т.е. "Тържеството на маслинат
НОВИЯТ ПАПА Е ЙЕЗУИТ И ТОВА НЕ СЕ Е СЛУЧВАЛО НИКОГА ДОСЕГА! ОТ СЪЗДАВАНЕТО
НО ИМА И ОЩЕ ЕДИН ШОКИРАЩ ФАКТ - ЧЕРНИЯТ ПАПА НАРИЧАТ ВЪРХОВНИЯТ ГЛАВА НА

Под този номер се явява сегашният папа, той при избирането му обяви: "Нарекох се Бенедикт, за
Определението за неговия предходник е "де лаборе солис" - "от затъмнението на слънцето".
Предишният папа Йоан-Павел II е роден в ден на слънчево затъмнение, припомня Петер Фибаг
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Из Българското православие

Карта на разпространение на традиционните религии в Европа

"Сега царството на дявола е достигнало разцвета си. Той се стреми да улови в мрежите си избр

Господ ще отдели Своите чрез скърби, ала едновременно с това иска да ги запази и от по-страш
Съдът ще започне от дома Божий - от Църквата. Така Господ очиства Своите. Нас Той избавя с

Царството на дявола се крепи на лъжа и насилие. Когато хората усетят докъде са стигнали и ка
Антихристът не е дявол, а носител на злото, прикрито с добро - Ред.
Властта на антихриста ще започне от Църквата.
Църквата на бъдещето е в любовта.

Мъките на ада са мъките на отхвърлената любов и мъки за това, че на Божията Любов грешниц
Господ преди вековете е знаел пътя на всеки. По-слабите Господ ще вземе. Силните ще получат
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Само онзи, който се грижи за очистването на своето вътрешно “аз”, който създава в себе си Цар
Съвременните постижения сами по себе си не могат да ни погубят като знаем, че начало и край
Дяволът е лъжец и човекоубиец, а Господ употребява и неговото зло за спасението на човека.
Нищо в земния живот, никакви страдания не струват колкото блаженствата на бъдещия век.
Чрез злото Господ извършва добро, водейки човека към бъдещия век.
Господ е казал: “Пазя ви като зеница на окото”.

Дяволът е съборен от небето и Господ е определил на човешкия род да наследи небесните оби
Завистта е изцяло дяволско дело и ни прави негови съучастници."

И независимо дали вярвате в предсказания или не, дали сте вярващ или атеист, има една могъщ

/В ежегодника, подготвян от Римокатолическата църква, се отбелязва, че 19% от 6,5 млрд. насе

Дълъга и злокобна е ролята на римокатолическата църква в историята и съдбата на България,

Сталин
"Има човек, има проблем, няма човек, няма проблем".

Всичко, което ни пречи, трябва да изчезне! Премахването може да стане не само чрез разстрел,

Западът първо подмени християнството, след което се опита да го затрие. Днес сме свидетели

В началото на 80-те години на вече отминалия ХХ век, един от най-видните стратези на
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американската политика – Збигнев Бжежински, поставя началото на откритата война срещу Пра
“След комунизма, най-големият враг на западната демокрация е Православието”.

Така, с едно изречение, полякът-католик обяви всички православни християни за врагове на дем

Историята започва назад във времето и целта е пълното унищожаване на Богочовешкия органи

Това начало обаче е само поредният етап във войната срещу православната църква, която, спор

Започва да се използва нова тактика – превземането на крепостта отвътре, чрез погубване не н

Пагубната гордост, суетно знание и властолюбие на някои лъжепастири довеждат до първия те

В резултат на множеството отклонения и промени, които внася в догматиката на Църквата, Рим

От 1054 г. до ден днешен римското духовенство не се е покаяло за еретическите си заблуди и дъ

Разколът от 1054 г. е първия успех на богобoрството и човешката гордост във войната им срещу

В нейното единство остават верни всички източни автокефални Патриаршии и Архиепископии, н

Именно на съборната Вселенска Православна Църква, в която всички поместни църкви са равни

От печалната 1054 г. западната църква (наричаща се вече Римокатолическа) е изправена пред п
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Потвърждение за това са т.нар. “кръстоносни” походи. Истинската им цел е унищожаването на В

Поругаването на светини при опустошаването на превзетия Константинопол, опожаряването на
От кого?!

Плячкосването на града на Св. имп. Константин, столицата на православния изток, е много по-го

В безумното си желание за власт и надмощие и в безсилието си да ги осъществи, папството стиг

С отказа си да окаже помощ на Византия и Балканските държави и най-засегнатата православн

Когато в средата на ХІХ век става все по-видно, че петвековното иноверско робство не е успяло
Докато обаче на Запад умуват как да запазят империята, и в същото време да се представят за

С решенията на този конгрес, воден от германския канцлер Ото фон Бисмарк, се прави почти не

Насилствено спряното за цели пет века развитие на балканските държави именно с помощта на

Образът на Европейския югоизток най-често се представя в журналистическите клишета – “тъм

Отминалият ХХ век е най-антихристиянският от двухилядолетното съществуване на Христовата

Красноречив е фактът, че първите актове на новата власт са еднакви във всички страни, къдет

От половин век насам в света си пробива път едно ново съзнание, ново виждане, което не може

Вече виждаме смисъла на живота в личностното израстване, което е строго индивидуално и нос
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Впечатляващо е, но има наистина много пророчества, които описват тези драматични последици

Сан Франциско де Асизи
"Ще има един избран папа по неканоничен начин и той ще създаде един голям разкол."
Хуан де Рокапартида, 14 в.
"Приближавайки се към края на времената, папата и неговите кардинали ще трябва да избягат

Николас Флуж, 15 в.
"Папата , заедно с кардиналите си, ще трябва да избяга от Рим от една ужасяваща ситуация и щ

Мария Стейнър /мистик/
"Светата Църква ще бъде преследвана и Рим ще остане без пастир. Папата няма да може да ос

София Габриел:
"Ще има двама папи – съперници.Една голяма централна криза в Папството на Ватикана.Църкв

Лучия дос Сантос
"Последното пророчество на Фатима гласи, че: Виждам един архиепископ, облечен в бяло, който
папа Йоан Павел 2, през 1977г. когато е бил все още кардинал, е казал следното в Пенсилвания

"Намираме се пред най-голямата конфронтация, която човечеството ще имало.Намираме се пред

Слава Севрюкова

В една от книгите за Слава Севрюкова се спомена, че тя е предсказала идването на нова религи
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която ще направи опит да обедини идеите на християнство и будизъм. И тази нова религия щял
За България

"Българското племе никога, ама никога не ще бъде заличено от лицето на земята. Други народи

Светлана Тилкова

Аз знам, че ще дойде момент, приемете, че съм го видяла, в бъдещето на планетата Земя, когат

Рудолф Щайнер
"За хората от Западна и Централна Европа, живяли през по-късните векове на християнството
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усещаха противодействието между космическите духовни сили на доброто и злото."

Днес сме на самия праг на едно време, когато доброто съзнателно ще трябва да постигне спора

Според пророчеството на майка Шиптън за края на дните на небето ще се появи огнен дракон с
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Ванга

"Гордейте се, че сте българи! Не отстъпвайте от род и родина! Не се продавайте на Америка за
"Ще дойдат добри дни за България, за народите, които помагат на нашата държава. Защото тя

бъде уважавана и тачена от велики държави. Ще мине време, България ще изправи снага, само
Ще се отвори земята и ще се открие кои са българите. Не е вярно, че българите са чергари. Отк

"Някои народи нямат звезда, а планета. Един ден тези народи няма да могат да оцелеят. В необ

НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙ, ЧЕ И В КОЯТО ЧАСТ НА СВЕТА ДА СЕ НАМИРАШ, ТИ СИ ОСТАВАШ Б

Специално за www. ydara.com М.Боуо

04.11.2014 год.
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