Україна та Росія: пророцтва Вольфа Месcінга
Великий провидець
Кожен із нас в часи випробовувань, які настали для нас українців розпочинаючи із
2014 року, періодично звертається до віщувань відомих пророків. До таких найбільш
відомих світових пророків відносять Нострадамуса, Вангу та Вольфа Мессінга. Аналіз
віщувань цих пророків вказує на те, що пророцтва Нострадамуса та Ванги зазвичай не
містять чітких вказівок на перебіг тих чи інших подій і вимагають, як правило,
додаткових їх тлумачень. Найбільш чіткими являються пророцтва Вольфа Мессінга,
хоча і вони в певній мірі спотворені зацікавленими особами та системами влади.
Багато пророцтв Мессінга не збереглося до нашого часу, частина їх була
спотворена. Але в кожному, яке залишилося, вловлюється основна думка провидця, що
процвітання кожної окремої країни може бути тільки при об’єднанні всіх її народів і
національностей. Великий провісник завжди негативно ставився до збройних
конфліктів, Пророцтва, зроблені віщуном, по сьогоднішній день дивують громадськість.
Велика частина сказаного збулася вже сьогодні, деякі прогнози насторожують. За
спогадами самого Мессінга передбачення майбутнього приходили до нього несподівано,
без жодного контролю. Очевидці розповідали, як він говорив про майбутні події без
зупинки тривалий час, потім падав без сили.
Відомо, що Вольф Мессінг з’явився на світ в невеликому містечку Польщі 10
вересня 1899 року. Його унікальні здібності були помічені ще в ранньому віці. Перші
екстраординарні особливості були зафіксовані в 30-річному віці під час виступів
ілюзіоністом. Із записів очевидців відомо, що під час уявлень Мессінг впадав в транс і
будучи в ньому передбачав майбутнє. Тримаючи людину за руку Мессінг міг отримати
відповідь у вигляді “так» або “ні”, навіть коли людина не говорила нічого. Він міг,
дивлячись на фото, розповісти біографію людини або на відстані прочитати її думки.

Всесвітня слава до нього прийшла після того, як він в 1937 році передбачив смерть
Адольфа Гітлера. Одне з пророцтв, сказаних зі сцени свідчило, що в 1935 році Гітлером
буде розв’язана Друга світова війна, в якій він стане ураженою стороною. Боячись гніву
Гітлера провісник змушений був втікати в СРСР, де прожив більшу частину свого життя.
Там він пропрацював ілюзіоністом і робив передбачення вищим чинам країни. Прогнози
від Мессінга збуваються і донині.
Головною особливістю Мессінга було поєднання таланту шоумена, вміння
володіти гіпнозом і дар передбачення в єдине ціле. Яким чином він міг заглядати в
майбутнє - залишається таємницею. З моменту смерті Вольфа пройшло багато часу, але
деяка частина передбачень ще чекає свого виконання.
Збулися наступні пророцтва Вольфа:
- розв’язування Гітлером війни і перемога Червоної Армії (із зазначенням точної
дати);
- порятунок сина Сталіна (Василя) від смерті на літаку (Вольф порадив Василю
їхати поїздом оскільки літак з хокеїстами розіб’ється при заході на посадку, що і
сталося);
- точна дата смерті Сталіна була названа Мессінгом після відмови вождя
припинити гоніння євреїв. Тоді він сказав, що Сталін помре на свято порятунку
єврейського народу, а саме 05 березня 1953 року;
- Вольф Мессінг знав, що помре після операції, про що попередив близьких і
завчасно попрощався з ними у віці 75 років.

Крім зазначених передбачень є й ті, які не стосуються відомих особистостей. Але
зі слів очевидців вони теж збулися зі стовідсотковою ймовірністю.

Що очікує Україну?
Мессінг про Україну говорив, що в період з чотирнадцятого по вісімнадцятий рік в
країні відбудеться одна з найкривавіших подій.

Події на Майдані в чотирнадцятому році, початок протистоянь на Донбасі,
посилення військового конфлікту у вісімнадцятому році підтверджують сказане
Мессінгом. Щодо ситуації на Сході України Мессінг говорив небагато. Вольф Мессінг
передбачив те, що чекає Україну. Мессінг стверджував, що в Україні з’явиться новий
лідер, який направить всі свої сили на припинення війни. Однак, війна не закінчиться у
двадцять першому році, військові протистояння триватимуть ще кілька років.

Ситуація на сході України у 2021 році на певний час трохи зміниться в кращу
сторону, зменшаться обстріли, жертв стане менше. Як говорив сам провісник, українці
зможуть перемогти ворога, повернути захоплені території. Втім остаточного результату
домогтися в 2022 році не вдасться.
Найважливіше, за словами Мессінга, необхідно правильно зрозуміти особливості
та перспективи розвитку України. У 2022 році жителі України бажаного благополуччя не
дочекаються. Водночас українцям треба більше переосмислювати і це призведе до
більш позитивних змін. Отже, нинішній 2022 рік буде випробувальним періодом не тільки
для України, але й для Росії.
Мессінг був упевнений, що Україна все-таки вийде на новий рівень життя. Мессінг
запевняв, що все пройде, налагодиться і все буде добре. Оскільки прогнози Вольфа
Григоровича були оптимістичні, нам потрібно налаштовуватися теж оптимістично. Після
всіх негараздів настане багаторічний мир.

Що очікує Росію?
Мессінг дав невтішні прогнози для Росії на 2021 рік.

За його словами, саме в цей період у неї з’явиться сильний ворог – Сполучені
Штати Америки. Влада США буде відкрито висловлювати своє обурення діями Росії.

Китай буде робити вигляд, що дружньо ставиться до Росії, в той час як насправді влада
Піднебесної буде будувати плани, як погубити Російську Федерацію, зруйнувати
російську економіку. Також Мессінг передбачав падіння Росії. Це трапиться, тоді коли
тодішній президент Росії в період двадцятого, двадцять першого та другого року,
втратить владу, в країні почнуться чвари, мітинги, політичні негаразди. В подальшому
після виборів в Росії з’явиться новий лідер, який зможе навести порядок в країні,
вивести економіку країни на світовий рівень, налагодити життя російських громадян.

Вольф Мессінг бачив в числі з трьох двійок і нуля якусь особливість. На його
думку, починаючи з кінця 2021 і продовжуючи в 2022 році, Росію чекають великі зміни.
Мессінг передбачав зміни в політиці і ставленні людей до подій. Вважається, що 2022 рік
для Росії буде важким. “Але не слід сумувати”, говорив провидець. Після кризи, яка
почнеться в країні, повинен настати період відновлення. Мессінг передбачив виникнення
великих конфліктів через невелику ділянку території, швидше за все це Крим, появу
інфекційного захворювання, які зачеплять більшу частину країни і погіршення економіки
у зв’язку з цим.

І це, збулося, він бачив епідемію Covid, хоча вона стосувалась не тільки Росії, а й
усього людства.
Мессінг вважав Росію своєю другою батьківщиною. Він любив Росію, багато для
неї робив в різних сферах і сторонах життя. Деякі пророцтва почали збуватися ще за
його життя. Завдяки Росії віщун врятував своє життя. Тому більша частина передбачень
була зроблена про неї і в ній. Йосип Сталін був знайомий з ним і не перешкоджав його
виступам на сцені, як артиста. В кінці 60-х років він отримав звання Заслуженого артиста
РФСР. Залишив провидець багато передбачень на майбутнє і навіть після його смерті
люди з побоюванням очікують що ж буде далі.
Пророцтва Вольфа Мессінга на 2021 рік свідчать, що російська держава
продовжить протистояння з усім світом через маленький шматочок південного кордону.
Перехід південних земель до РФ стане поштовхом для появи світового конфлікту. У той
час ніхто не сприйняв слова Вольфа всерйоз. Сьогодні будь-хто скаже, що причина
конфлікту криється в Криму і його приєднанні до Росії.

Друге передбачення Вольфа Мессінга на 2021 рік для Росії стосувалося
політичного тиску з боку, через які держава пізнає економічні труднощі. Великі труднощі
чекають простих трудяг, життя яких пов’язане з роботою на промислових підприємствах
і в сільськогосподарській місцевості. Спад виробництва призведе до безробіття і
злиднів. Для відновлення ситуації потрібно буде багато сил і часу. Загострення відносин
зі світовими державами посилиться в період появи нового захворювання. Тривала
хвороба і відсутність вакцини призведе до пошуку винних у поширенні «чуми». Росія в
черговий раз зазнає економічного потрясіння.
Читаючи пророцтва Вольфа Мессінга на 2022 рік ми дізнаємось, що в Росії в цьому
році повинна з’явитись велика людина, який об’єднає всіх і настане нова ера в житті.
Відновиться мир, настане благополуччя і процвітання і не тільки в Росії. Людство почне
жити по-новому, без корупції, без конфліктів. Народ втомився від сутичок, від негативу.
Нинішній рік для Росії повинен принести багато змін. Можлива навіть зміна лідера.

Неодноразово Мессінг згадував про можливий початок Третьої світової війни, яка
почнеться з маленької країни біля Чорного моря. Історики стверджували, що дані
передбачення стосуються Криму. В подальшому Вольф Мессінг заспокоїв громадян, що
Третьої світової війни не буде, але, за його словами, протистоянь уникнути не вдасться.
Провісник стверджував, що найбільше протистояння після двадцять першого року
відбудеться між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки.
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