
Смак света
Ништа није вечито. Компјутер који лежи пред вама једном ће се 
претворити у прах и молекуле његових чипова ветар ће однети 
негде далеко. Град у коме живимо постаће низ суморних рушевина, 
тада више неће постојати наши блиски рођаци и пријатељи, а ни 
нас неће бити. Чак ће и Земља једном престати да се обрће око 
своје осе и ни по чему неће личити на планету какву познајемо.
Све је извесно, осим једног: Када ће то бити? За годину, две, или 
за милион година? Можда нећете успети ни да прочитате овај текст 
до краја пре него што се то догоди. Заиста, зна ли неко кад ће 
наступити крај света?
Многи људи мислили су да знају одговор на то питање. Неки од њих 
израчунали су то на само њима познат начин, неки су видели знаке 
и растумачили их, а некима се Бог јавио и саопштио им своју 
намеру. Срећом, показало се да нико од њих није био у праву, бар 
од оних који су тврдили да ће крај наступити пре данашњег дана.
А хоће ли до тога доћи у скорој будућности? Нико не зна сигурно, 
али је мало вероватно. Не треба сумњати у то да су сви досад 
објављени начини “израчунавања” овог дана нетачни и 
произвољни, као ни да су засновани на фикцијама и суманутим 
идејама својих аутора. Ако судимо по испуњењу до сад објављених 
пророчанстава, мирне савести можемо да тврдимо да ни оне које се 
односе на блиску будућност нису тачне. Имамо разлога да верујемо 
да ће бити довољно времена не само да прочитамо овај текст него 
још много, много сајтова до краја. Реке ће још дуго тећи својим 
коритима и многе генерације после нас гледаће излазак и залазак 
Сунца.
Аналитичари су прикупили неколико хиљада пророчанстава која 
најављују смак света. Неки људи нису веровали овим најавама, али 
неки јесу. Ефекти њиховог веровања били су углавном локални, али 
су неке реакције биле веома драматичне, са масовном хистеријом, 
па и групним самоубиствима.
Најстарија позната најава смака света датира из 2800-те године пре 
Нове ере. На асирској глиненој плочи следећим речима се 
најављује апокалипса као казна за морално пропадање које је 
захватило људе:

Земља се изобличила последњих дана. Најаве говоре да се  
свет све брже примиче свом крају. Корупција и одсуство 
морала главни су знаци.

Ово морално оправдање биће модел на коме ће се заснивати и 
многа каснија прорицања смака света. Осим тога, најављиваће се и 



појава Антихриста, као и други долазак Исуса Христа, нови Велики 
потоп (овога пута без Нојеве барке), или нека друга катаклизма. У 
новије време, захваљујући продору псеудонауке, у моду улазе 
најаве космичких трагедија - судари са небеским телима, 
трансформација Млечног пута у квазар, црна рупа која ће прогутати 
Земљу и слично. Кад су у моду ушли свемирски бродови и летећи 
тањири, савремени пророци су предсказивали долазак 
ванземаљске цивилизације која ће нас поробити или уништити, а 
током периода хладног рата велики број апокалиптичних 
предсказања имао је у свом сценарију нуклеарну катастрофу.
Од свих секти, по броју најављених предвиђања смака света 
предњаче Јеховини сведоци. Они су прогнозирали Судњи дан за 
1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1941, 1975, 1984 и 1999. 
годину. 

-634
Најава смака света у години која се исказује “округлим” бројем није 
изум двадесетог века. Још 634. године пре Нове ере, Римљани су 
очекивали да ће њихов град бити сравњен са земљом јер је то била 
120. година од оснивања Рима (1. година АУЦ, аб урбе цондита, исто 
је што и 753. година пре Христа). Зашто баш 120? Зато што је 
постојао мит по коме је 12 орлова Ромулу открило чаробни број у 
коме се крије тајна трајања њиховог града, а сваки орао, по 
тумачењу ондашњих мистика, представљао је по 10 година. Кад се 
то показало као лажна узбуна, смак света је најављен године 365. 
АУЦ (389. пре Христа) јер толико дана има у години, па 1000. АУЦ 
(247. после Христа) и тако даље. 

500
Године 500. после Христа такође је најављена катаклизма јер је 
римски теолог Сеxтус Јулиус Африцанус објавио учење по коме је 
то 6000. година од стварања света. Сматрало се да ће тада Исус 
сићи на земљу и да ће то бити крај света каквог ми познајемо. Многе 
касније најаве такође су се заснивале на “округлој” години од 
стварања света, мада је та референтна година варирала у 
зависности од тренутно актуелног учења. 
Сваки пут када је свет преживео “округлу” годину, смак света је 
најављиван 33 године касније, јер је та година опет била 
заокружена, овога пута рачунато од Христовог распећа.

793
У списима из 793. године толедски бискуп Елипандус описао је 
панику у народу до које је довео говор једног шпанског монаха. Он 
је 6. априла те године рекао да је то последњи дан и да ће у поноћ 
доћи до смака света. Паника је трајала целу ноћ и људи су 



бесциљно јурили покушавајући да утекну од ужаса који их чека. 
Спис се завршава тиме што је Хордоније, један од мештана, у зору 
повикао: “Хајде да једемо и пијемо, па да умремо сити”. 

1000
Велики број прича описује масовну параноју која је владала уочи 
1000. године. Легенда каже да је паника захватила целу Европу 
неколико година унапред. Треба рећи да има и историчара који 
сматрају да та година није донела ништа више страха него било која 
друга “округла” година, тим пре што је у то време мало људи знало 
да каже у којој се години временски налази. Ипак, сачувани су списи 
у којима се баш за ту годину најављује Исусов долазак. Касније се 
појављују списи којима се Исусов силазак са неба најављује за 
1033. годину. Бургундијски монах Радулф Глабер сликовито описује 
психозу страха у народу која је трајала непрекидно од 1000. до 1033. 
године. 

1524
Лондонски астролози су седам месеци унапред израчунали да ће до 
смака света довести Велики потоп који почиње 1. фебруара 1524. 
Око 20 000 људи побегло је из својих домова, поневши са собом 
резерве хране. Многи су ушли у чамце и мудро чекали потоп на 
Темзи. Иронијом судбине, тога дана у Лондону није било ни кише. 
После овога, исти астролози признали су грешку и са сигурне 
дистанце од 100 година најавили велики потоп за 1. фебруар 1624. 

1555
Француски теолог Пјер д’Ајли (Пиерре д’Аилy) је 1400. године 
написао да ће смак света наступити 1555, јер се тада по његовој 
рачуници навршава 7000. година од стварања света. Ово можда не 
би било вредно помена да д’Ајлијево учење није имало снажан 
утицај на Кристофера Колумба, који је начинио своје калкулације и 
у Књизи пророчанстава објавио да је, по њему, свет створен 5343. 
године пре Христа па ће до његовог краја доћи 1658. године. 

1666
Рабин Сабатаи Зеви из Смирније (Турска) открио је да ће се Месија 
(који ће, наравно, бити отелотворен у самом Зевију) појавити 1666. 
године. Мада је за собом већ имао неколико неостварених 
пророчанстава, сакупио је доста следбеника. Ухапшен је, оптужен 
због “изазивања нереда” и дато му је да бира између прихватања 
Ислама и смртне казне. Изабрао је Ислам, што је била практична 
одлука, мада не баш у маниру Месије. 

1688
Џон Непиер (Јохн Напиер) је математичар који је изумео 



логаритмовање. Он је свој таленат искористио да израчуна годину у 
којој ће наступити смак света. Најпре је то била 1688. па, пошто се 
тада ништа значајно није догодило, огласио је да ће то бити 1700 
година. 

1814
Пророчица Џоана Сауткот (Јоанна Соутхцотт) објавила је да је у 
другом стању и да носи Исуса Христа кога ће родити на Божић, 25. 
децембра 1814. године и да ће тај други Исусов долазак бити 
почетак краја. Сведоци су тврдили да је заиста била трудна, мада је 
била стара 64 године и клела се да је девица. На Божић је, уместо 
да се породи, умрла! Аутопсија је показала да није била трудна. 

1843
Виљем Милер (Wиллиам Миллер), вођа Милеритске секте, објавио 
је резултате својих прорачуна по којима ће ће се Исус Христос 
вратити на Земљу између 21. марта 1843. и истог дана следеће 
године. По истеку овог периода, секта је запала у кризу поверења 
својих следбеника, али је из ње изашла захваљујући утицајном 
члану Семјуелу Сноу (Самуел Сноw). Он је пронашао грешку у 
Милеровим прорачунима и најавио да ће крај света бити 22. октобра 
1844. године. Милер је тога дана сакупио чланове секте и повео их 
на планину са које ће се својим очима уверити да овога пута нема 
омашке. Већ сутрадан, овај догађај добио је назив “велико 
разочарање”. 

1900
Преко 100 чланова секте Руска браћа и сестре црвене смрти 
извршило је самоубиство 13. новембра 1900. године, јер су 
очекивали да ће тога дана бити смак света. Овај манир ће, 
нажалост, још неколико пута бити поновљен у другим светским 
сектама. 

1910
Халејева комета се појавила 1910. године и са собом донела страх 
да ће 18. маја отровати сва жива бића јер ће тада Земља наводно 
проћи кроз њен реп пун цијанида. У Немачкој су продаване 
дописнице на којима је било наштампано “Крај света 18. маја”, као 
и таблете које су чиниле људе отпорним на отровни гас (или су тако 
бар тврдили њихови продавци).  

1962
Америчка пророчица Џин Диксон (Јеан Диxон) најавила је да ће 
Антихрист бити рођен 5. фебруара 1962. године. Због ауторитета 
пророчице, веровање у ово и данас је веома раширено код 
поклоника Новог доба. Она је такође најавила други Христов 



долазак за период између измеœу 2020. и 2037. године. 
1967

УФОлог Џорџ Ван Тасел (Георге Ван Тассел) обелоданио је 
резултате телепатског дијалога са ванземаљцем који се зове 
Аштар. Тасел је тврдио да ће 20. августа 1967. године СССР 
извршити нуклеарни напад на Америку и да ће то довести до трећег 
светског рата и до уништења света. Пошто се та најава показала као 
нетачна, други УФОлог, Робин Мек Ферсон (Робин МцПхерсон) 
обавио је телепатски разговор са још једним ванземаљцем, по 
имену Окс-Хо. Он му је поверио тајну да је овај напад одложен за 22. 
новембар 1969. године. 

1978
Џим Џонс (Јом Јонес), оснивач секте Храм народа (Пеопле’с 
Темпле), био је добитник многих награда за хумана дела, па му је 
дат и мандат у градској влади Сан Франциска. Био је опседнут 
визијом нуклеарног рата коју је имао у младости. Идеја са којом је 
основао секту била је да спасе један број људи од сигурног 
уништења човечанства до кога ће довести трећи светски рат. 
Међутим, параноја која га је све више опседала учинила је да себе 
види као божанство и због његовог понашања напустило га је доста 
чланова, а број непријатеља и критика упућених на његов рачун све 
више је растао. Зато је Џонс повео преостале чланове у Гијану, где 
је основао колонију Џонстаун (Јонестоwн) у којој су обитавали 
чланови секте. Они ће, по Џонсовој тврдњи, једини на свету 
преживети наступајућу нуклеарну катастрофу. Међутим, његова 
параноја све више је показивала своје опако лице и један број 
чланова је искористио посету америчког конгресмена не би ли 
покушао да побегне из колоније. Наоружани Џонсови чувари су 
реаговали и четворица “дезертера” су убијена, а уз њих и сам 
конгресмен. Џонс је добро знао шта га после тога чека и наредио да 
сви чланови секте попију отров. Они који на то нису пристали, 
нашли су смрт под паљбом чувара. Живот је изгубило 913 људи, од 
тога око 300 деце млађе од 18 година. Било је то 18. новембра 1978. 
године. 

1988
Едгар Вајзнант (Едгар Ц. Wхисенант) објавио је књигу 88 разлога 
зашто ће Дан спасења бити 1988, која је одмах постала бестселер. 
У њој је изнео тврдњу да ће то бити 13. септембра 1988, а после тога 
је померао датуме, најпре на 15. септембар па на 3. октобар исте 
године. Пошто су и ти дани прошли као и сви други, објавио је 
књигу Коначни усклик: Дан спасења 1989! 

1994



Пастор Џон Хинкл (Јохн Хинкле) тврдио је да му се Бог јавио и 
рекао да ће 9. јуна 1994. године “очистити сво зло света”. Тога дана 
се, наравно, ништа посебно није догодило па је Хинкл изјавио да је 
то само почетак и да се најављена ствар већ увелико догађа, само у 
невидљивој равни (може ли неко да докаже супротно?) 

1994
Сестра Марија Габријел Папроцки (Марие Габриел Папроцзки) 
објавила је још 19. јула 1993. податак да ће комета ударити у 
Јупитер нешто пре 25. јула следеће године, што ће изазвати 
“највећу космичку експлозију у историји човечанства” и смак 
света. Није се догодило ништа значајно за живи свет на Земљи, али 
је џиновска комета заиста ударила у Јупитер 16. јула 1994. То је 
изазвало бурну реакцију у штампи и донело велики публицитет 
сестри Папроцки. Мало ко је тада пренео и информацију да је она то 
пророчанство изрекла два месеца после објаве астронома Брајана 
Мардсена (Бриан Мардсен) да ће се комета Шумејкер-Леви 9 
(Схоемакер-Левy 9) тога дана сударити са Јупитером. 

1997
У марту 1997. године Сунчев систем посетила је комета Хале-Бопп. 
Као и Халејева, и она је донела пророчанство о смаку света, али 
овога пута са трагичним исходом. Све је почело кад се астроному - 
аматеру Чаку Шремеку (Цхуцк Схрамек) учинило да у репу комете 
види “објекат сличан Сатурну”. Ова вест најпре је обишла свет и 
појавило се много смелих претпоставки о пореклу загонетног 
објекта, али све је убрзо демантовано јер се показало да је то била 
обична звезда. Као и много пута раније (а и касније), даљи развој 
догађаја показао је да није нимало лако зауставити гласине о 
паранормалним појавама кад једном почну да се шире... 

1997
После овога, најпре је Ричард Мајкл Шилер (Рицхард Мицхаел 
Сцхиллер), познат код поклоника Новог доба под псеудонимом 
Елиyехова, прогласио загонетни објекат “сличан Сатурну” за 
астероид који ће донети катаклизмичке промене на Земљи, а да ће 
смак света доћи 9 месеци касније, кад Земља буде пролазила кроз 
затровани реп комете. Ништа ново у односу на неиспуњено 
пророчанство које се односило на Халејеву комету из 1910. године! 

1997
Чланови секте Небеска капија (Хеавен’с гате) имали су нешто 
другачија тумачења објекта који је видео Чак Шремек. За њих, то је 
био свемирски брод ванземаљске суперинтелигентне цивилизације, 
који ће примити на себе свакога ко у одређено време напусти овај 
свет. Они су сматрали да је тај временски оквир између 24. и 26. 



маја 1997. године, и у том периоду 38 чланова секте извршило је 
самоубиство. Поред сваког од њих био је пртљаг спремљен за пут. 

1998
Чланови секте Сунчани храм (Солар Темпле), које је предводио 
немачки психолог Хеиде Фитткау-Гартхе, очекивали су да ће се 8. 
јануара 1998. године у 8 сату ујутро догодити смак света и да ће 
спас наћи само онај ко у одређено време изврши самоубиство, јер 
ће тиме бити премештен на спасилачки ванземаљски свемирски 
брод. За ово су одабрали Тенерифе, на Канарским острвима, али их 
је у очекивању правог тренутка за самоубиство изненадила и 
ухапсила локална полиција. Цела секта (укупно 31 члан), уместо на 
ванземаљском броду, нашла се у затвору. 

2000
Стигла је и фамозна 2000. година. Ни Исус ни Антихрист нису сишли 
на Земљу, Сунце није експлодирало, Северни и Јужни пол нису 
изменили места, нуклеарни пројектили нису испаљени. Нису се 
срушили ни авиони ни сателити, светски економски систем није 
доживео крах, а електрична енергија није нестала у целом свету 
(осим, можда, у Србији, али то више има везе са нашим, локалним 
"смаком света"). Чак и компјутери раде. 
Заиста има нечег фасцинантног у низу нула којима се тај број 
исписује. Вековима уназад смак света је најављиван баш за ту 
годину. На чаролију ове цифре није био отпоран ни Исак Њутн 
(Исаац Неwтон), јер је у књизи Запажања о Даниловим 
пророчанствима и о апокалипси по светом Јовану предвидео да ће 
Исус Христос сићи на Земљу тачно 2000. године.
Најављено је много тога, али се ништа посебно није догодило. Чак 
се и за чувену грешку у неким “на брзину” писаним компјутерским 
програмима (у којима се година меморише са само последње две 
цифре, при чему се за прве две подразумева “19”), звану 
миленијумска буба или “грешка Y2К”, испоставило да је страх био 
неоснован. Неки су тврдили да је миленијумска буба део плана који 
је Бог спровео да би човечанство коначно привео крају. Медији су 
преносили прогнозе стручњака да ће ова грешка довести до тешких 
софтверских хаварија на свим информатичким системима па су 
власници одвојили позамашна средства да се последице колико - 
толико ублаже, а сада је од свега тога остао само утисак да су тај 
страх ширили сами информатичари јер су видели могућност да део 
средстава слију у своје џепове. Да ли су тиме показали да су 
научили и понешто од “продаваца магле” у домену паранормалног?

4
500



000
000

Постоји још много пророчанстава која смак света предвиђају у 
блиској или далекој будућности. Од свих ових најава поменућемо 
само једну, и то једину која ће се, по свој прилици, и остварити. 
Прогноза се односи на 4 500 000 000 (четири милијарде и петсто 
милиониту) годину. Тада ће се, у једином научном пророчанству, 
Сунце претворити у црвеног џина и прогутаће Меркур, Венеру, 
Земљу, а вероватно и Марс.
Биће то прави смак света.

   Тако сматра наука са својим „необоривим“ доказима.
Шта је наука у ствари?
Теорија. Нема никакве доказе за своје тврдње, осим за нешто што се 
стварно десило, јер то што се десило је чињеница, а чињеница је 
истина.
Са данашње тачке посматрања можемо да тврдимо да се десило 
само оно где смо ми сами били актери, а све друго где нисмо 
учествовали се није десило?!
Чудно, зар не???
То је искључивост, а искључивост није добра за науку.
Наука је поделила Галактички Круг на 5 дела:
25.920 : 5 =  5.184
то би значило да да сваки од тих делова траје по 5.184.године!?
Наука као и Библија крећу са дешавањима од Сазвежђа Бика,значи 
добили смо још три Сазвежђа : Бик , Ован и Рибе.
5.184 : 3 = 1.728
по тој рачуници и логици свако Сазвежђе би трајало по 
1.728.година.
Ипак кажу да није тако и да Сазвежђа трају по 2.160.година.
25.920 : 12 = 2.160
а није тако!!!
Да ли су заварани Мајанским календаром који је подељен на 5 
делова, или су се служили неком другом теоријом, није ми позанто, 
али знам да нису у праву...



Круг је подељен на 4 дела.
25.920 : 4 = 6.480

Пошто добијамо 4 Сазвежђа у сваком делу, тако да и у ових 
6.480.година добијамо 4 Сазвежђа.
6.480 : 4 = 1.620
Само ако посматрамо на тај начин добићемо тачно време настанка у 
овом делу.
Значи свако Сазвежђе траје по 1.620.година.
Имамо 9; 10; 11 и 12 Сазвежђа, а тако добијамо са сваким 
Сазвежђем и по један месец.
Како је могуће да је направљена грешка, да има 5 периода а 4 
Сазвежђа.
Морамо мало да користимо логику и симболе, јер само на тај начин 
можемо да дођемо до истине и исправних закључака.



Рука, шака...
Имамо 5 прста, а 4 дела између!?
Да користимо мало логику и филозофију...
Време је трајало и са 8 Сазвежђа и рачуна се јер је саставни део 
овог циклуса и периода од 6.480.година.
Када се овако посматра све добија смисао.
Колико је трајала година у том периоду?
Било је 8 Сазвежђа и 8 месеци.
4 седмице по 7 дана.
4 * 7 = 28
да ли је баш био округао број?
Није.



Месец је трајао 28,4375
28,4375 * 8 =  227,5 
Година је трајала 227,5 дана
Да би смо добили прецизнију слику морамо да помножимо са 
трајањем Сазвежђа и да добијемо број дана у том периоду:
227,5 * 1.620 = 368.550
Да би смо то уједначили са данашњим подацима, урадићемо 
следеће:
368.550 : 365,25 = 1009,0349
Када смо ушли у Сазвежђе Близанца имали смо период од 
1009.година.
Сада је све на свом месту,можете и сами да се позабавите 
рачунањем јер сте добили праве смернице.
Само да вас још мало упутим, на 28,4375 додајте 0,4375.
Значи за 9 Сазвежђа и 9 месеци додајете на 28,4375 још 0,4375,на тај 
збир за 10 месеци и Сазвежђа додате поново 0,4375...итд.
Могу само да вам кажем да сада живимо у 6.518.години од задњег 
настанка света!

У тексту који се налази изнад подвученог добили сте пресек неких 
дешавања и неке опсервације појединих научника.
Да ли су тачне?
Нису!
Наука не уме да израчуна колико је стар овај наш Сунчев систем са 
једним Сунцем.
А то је врло једноставно да се израчуна.



Морам да вам нацртам јер слика говори уместо 1000 речи...

Значи имамо 9; 10; 11 и 12 Сазвежђа.
Када погледамо слику видимо број 88.
Да ли је то случајно?
Није.
25.920 * 88 =  2.280.960
Толико је стар Сунчев систем са једним Сунцем.
Са два Сунца:
25.920 * 88 * 88 =  200.724.480
А када је све настало и када је било три Сунца:
25.920 * 88 * 88 * 88 =  17.663.754.240
врло једноставно за онога ко зна.

Шта још видимо на слици?
Видимо србски грб!
А он је узет за средишњи део Дрвета Живота у Кабали.



Зашто је то мени јасно?
Због овога:



Земљина оса ће напустити Сазвежђе Рибе 18.августа 2013.године по 
садашњем рачунању времена, или 1607.године од Исусовог 
„Васкрснућа“.
Да ли је то Смак света?
Вероватно!
Онда почиње све поново, јер нема почетка ни краја!


