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Jak myślicie, kiedy wybuchnie III wojna światowa i kto będzie jej autorem?  
Z jakiego powodu się zacznie, w jakim miejscu, kto z kim zacznie wojnę i kto z kim będzie 
walczył, ile lat bezie trwała, jakie ideologie będą nią rządziły, kto w ostatecznym rachunku 
wygra i jak będzie wyglądał po niej świat? Czy jest ona do uniknienia czy nie? 
Centurion. 
 
Jestem autorem pewnej publikacji na ten temat, ale na razie czekam na wypowiedzi innych. Nie 
będę niczego Wam narzucał tylko z Wami dyskutował. Na razie powiem jedno zgodnie z 
przepowiedniami, centuriami Nostradamusa, listu do swojego syna Cezara, a także do Henryka IV 
(króla Francji) zwanego przez Nostradamusa "Szczęśliwym" (póżniej będę przytaczał konkretne 
ponumerowane przez autora centurie i fragmenty jego i innych autorów różnych proroctw i 
przepowiedni w tym proroctwa religijne) ta wojna ma wybuchnąć w wieku XXI w roku w którym 
suma cyfr = 3 a każda z dat podzielona przez 3 daje liczbę całkowitą takimi datami w wieku XXI są: 
rok 2001, rok 2010 i rok 2100. Pisze on też - póżniej podam numery centurii - że wojna będzie 
trwała 27 lat, że będzie poprzedzona 10-letnim super terroryzmem półksiężyca (islamskim) i że 
wybuchnie w kraju Tamerlana (średniowieczny muzułmański władca między innymi obecnego 
Afganistanu, Pakistanu, Iranu i byłej radzieckiej Azji środkowej). A więc zapraszam wszystkich 
chętnych do dyskusji.Centurion. 
 
Michel de Ostre - Dame (Nostradamus) pochodził z biednej żydowsko-francuskiej rodziny. Urodził 
się 14 grudnia 1503 roku w Saint-Remy-de-Prowence, jako syn drobnego kupca i został wychowany 
w wierze katolickiej, na którą jego dziad ze strony ojca nawrócił się około 40 lat wcześniej. 
Bezpośrednią konsekwencją przyjęcia nowej wiary było dziwaczne nazwisko rodowe-Nostre – 
Dame (Nostradamus) nawiązujące do święta celebrowanego w dniu nawrócenia. Nostradamus był 
autorem wielu publikacji między innymi słynnej medycznej książki kucharskiej z 1552 roku (Traite 
des fardements et confitures) ostatecznie wydanej drukiem w 1555 roku. Kiedy w roku 1530 w 
dotkniętym zarazą czarnej ospy mieście Axin-en-Prowence, wszyscy ówcześni medycy w 
przerażeniu opuścili miasto i nakazali zrobić to wszystkim zdrowym mieszkańcom, chorych 
zostawiając samych na "pastwę losu". Nostradamus dowiedziawszy się o tym przybył do miasta z 
założoną na twarz higieniczną opaską i zaczął walczyć z chorobą mówiąc, że miał wizje, które 
powiedziały mu, że z "morowym powietrzem" należy walczyć czystością, higieną osobistą i ogniem. 
Nakazał wywozić wszelkie nieczystości i śmieci za miasto (w jednym miejscu) i tam je palić, a 
ludziom myć często ręce na jego polecenie wszyscy założyli opaski na twarz chroniąc je przed 
"stęchłym"- jak mówił Nostradamus - powietrzem. Dzięki niemu choroba została szybko opanowana 
i po raz pierwszy uratowano większość mieszkańców. Jego osiągnięcie (wieści) dotarło na 
królewski dwór francuski i tam został wezwany. Na dworze królewskim poznał najwybitniejszego 
lekarza ówczesnej Europy Julesem Scalgierem. Nie będę tu na razie opisywał jego dalszego 
życiorysu (również z życia osobistego) pełnego wzlotów i upadków a także ukrywaniem się przed 
Świętą Inkwizycją na zlecenie papieża i hierarhów kościoła katolickiego, te części życiorysu opiszę 
póżniej. Nostradamus zmarł w wieku 62 lat w nocy z 1 na 2 lipca 1566 roku. Jego śmierć nastąpiła 
zgodnie z proroctwem zapisanym w Persae 141 cyt: - kiedy wróci z poselstwa, obdarzony 
królewskim darem, nadejdzie koniec, dusza uleci. Najdroższy powiernik stanie u wezgłowia i ujrzy 
go martwego w ostatnich dla niego świętych liczbach: 1,2,5,6. Ze względu na prześladowania ze 
strony kościoła wszystkich, którzy "zakarzali społeczeństwo" wszelkimi naukowymi nowinkami i 
przepowiedniami a nawet skazywaniem ich na śmierć przez Świętą Inkwizycję (m.innymi na stosie 
został spalony Giordano Bruno –mówił, że Ziemia obraca się wokół Słońca i własnej osi) 
Nostradamus napisał swoje przepowiednie i proroctwa między innymi Alamah i Centurie w sposób 
zakamuflowany (póżniej będę to wyjaśniał). Aby utrudnić rozpoznanie ich przez kościelnych 
inkwizytorów rozrzucił je na ziemie, aby trudno było odczytać historyczną kolejność zdarzeń pisał je 
też w różnych językach w tym martwych, aby w razie postawienia go przed sądem Świętej 
inkwizycji mógł się wybronić. Kościół faktycznie prowadząc cały czas śledztwo przeciwko niemu, 
miał kłopot w sprecyzowaniu przeciwko niemu zarzutów i postawieniu go przed sądem. Pomimo to 
po ukazaniu się drukiem jego przepowiedni i proroctw, Kościół zakazał (pod karą śmierci) 
wydawania jego proroczych wizji jak też ich czytania. Nostradamus podał tylko parę dat 
niezakamuflowanych. Jedna z nich dotyczy końca jego przepowiedni a mianowicie ro 3797.  
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Oto przepowiednia dotycząca tego roku cyt: 
 
Persage II 13  
Dusza bez ciała nie będzie dłużej cierpieć,  
Przywdzieje ona swoje nowe odzienie,  
Dzień Śmierci stanie się dniem Narodzenia,  
Duch Święty znów się w nim rozraduje,  
Kiedy dusza z nowego ciała ujrzy Świat,  
Dla niej wieczny w całej swej okazałości  
 
a także Persage III .2.  
Słowo Boże obróci w czystą substancję, niebiosa, ziemię i gwiazdy,  
A wszelkie zło tajemne zostanie zniszczone, kiedy Śmierć zostanie powalona,  
Dusze z otchłani mrocznej, obleczone w nowe ciała przywitają żywych  
I zaludnią nieskończone Niebiosa na Świetlistych żaglowcach mrocznego Oceanu na chwałę 
Swojego Stwórcy,  
Pan połączy wszystkie jego dusze obleczone w nieznane ciała nad niebem i ziemią,  
Taki będzie ostateczny rezultat  
 
Oto, co napisał Nostradamus najprawdopodobniej o ataku terrorystycznym na wieże nowojorskie " 
Wall Center" i ewentualnym wybuchu III wojny światowej 
Alamach III 1  cyt:  
Za wielką wodą oceanu gdzie Atlantyk ma swój drugi brzeg,  
W wielkim mieście pieniądza będzie słychać wielki grzmot,  
Dwaj wielcy szklani bracia upadną pogrążeni w chaosie,  
Kiedy żelazne ptaki zniszczą ich swoimi dziobami,  
Ale forteca przetrwa, choć będzie opłakiwała ciała niewinnych,  
Ich zaskoczony przywódca nie ulegnie i wyda nieprzemyślane rozkazy,  
) 

Trzecia Wojna się rozpocznie w 10 lat,  
Nim jego wojska zginą w azjatyckim kraju Tamerlana, niespodziewanie i nagle Wielki Grzyb 
ognia w siódmym miesiącu zniszczy armie sprzymierzonych  
A płacz i żałoba będzie ogólna, bo trumny będą puste,  
Odtąd powoli pod zielonymi sztandarami Mahometa półksiężyc rozpocznie swój zwycięski 
marsz na ziemie chrześcijańskiej Europy,  
Jednooki Talib ogłosi się kalifem zjednoczonego imperium Allaha.  
 
Dalej będę podawał przepowiednie nie tylko Nostradamusa, ale również Maryjne i innych proroków 
,a także tzw:Sybilliańskie-głównie Pytii.Centurion. 
 
Z przepowiedni Nostradamusa dla naszych czasów (poprzednie się spełniły - te przepowiednie dla 
wieków od XVI do XX podam póżniej-bo jest to ciekawe skąd Nostradamus znał a podał takie 
nazwiska jak np: Franko i Riwiera w Hiszpanii, Napoleon, czy uczony Pasteur, napisał też 
prawidłowo, co zrobili! - to nie bywałe!!!) wynika, że III wojna światowa (napisał też prawidłowo o I i 
II - i tak ich nazwał!!!) będzie poprzedzona n/w wydarzeniami: 
1. Dekadą superterrozmu półksięzyca i zielonego sztandaru,oraz olbrzymich katastrof naturalnych  
    wywołanymi -uwaga- działalnością gospodarczą człowieka! 
2. Rewolucją we Włoszech spowodowaną przez rządzenie-Wielkiego Amanta i Rozpustnika. 
3. Wojną domową we Francji spowodowaną przez osiadłych przybyszy proroka Mahometa. 
4. Wielkim nowym oszustwem na Rusi i bratobójczymi walkami spowodowanymi przez dwóch  
    młodych współrządców t.j.wojną młodego niedżwiedzia z młodym tygrysem. 
5. Zamieszki w Anglii po wejściu na tron nowego króla chcącego wzmocnić swą władzę. 
6. II wojna domowa w Ameryce rządzonej przez Afrykanina którą Nostradamus nazywa  
    powszechną i obywatelską. 
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7. Zajęcie przez Chiny Tajwanu (w wyniku porozumienia z Afrykaninem) i wysłanie wojsk chińskich  
    na Ruś w celu pomocy młodemu niedżwiedziowi. 
8. Wojna Talibanu(skąd wiedział) z Persją(obecny Iran) i stopniowe zajęcie krajów arabskich na 
    Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce. 
9. Nagły wybuch IIi wojny rozpoczęty uderzeniem Talibanu na Izrael i Chin na Rosję.  
 
Persage 3 II 14.  
Kiedy będzie ogłoszony i zawarty wielki pokój i ludzie będą się bawić, 
W nocy jak złodziej przyjdzie III Wojna i wszystkie traktaty będą rzucone na śmieci, 
Wielki Smok Azjatycki zawrze tajny układ z Wielbłądem Półksiężyca, 
Jeden ruszy na Ruś zajmując ogromne przestrzenie a złociste strzały i płomienne grzyby 
będą burzyły jego miasta, 
Drugi wrzuci do morza niepłodną Synagogę i poprzez wewnętrzne morze i kraj Osmanów 
ruszy na Europę, 
A jego pobratymcy tam mu pomogą i witać ich będą zielonymi sztandarami. 
  
 
WIELKA INWAZJA!!! 
 
Persage I 13. 
Twórca zła wszelkiego-począwszy od roku Świętej Liturgii, 
Ukryje swoją postać w górach śnieżnej Azji, 
Potwór okrutny i bezlitosny, modły będzie odprawiał w nocy przy świetle półksiężyca, 
Aż wszystkich wrogów swoich wytraci od broni zdobycznej na swoich współbraciach. 
) 
Obali słabego władcę w państwie nad Indusem, gdzie kiedyś Macedończyk ustalił swoje 
granice, 
A jej mieszkańcy ogłoszą go kalifem państwa WielkiegoTalibanu, 
Wielką armię utworzy o 5 milionach głów, a znakiem żołnierzy będzie czerwony turban 
Mahometa, 
Począwszy od roku ‘607 liturgii jego nowej ery  
) 
W złotym pałacu u stóp niebotycznej góry ogłoszą go Wielkim Mahdim i Nowym Mesjaszem, 
W czasie wielkich uczt przełamie nogą w pół przyniesiony mu krzyż, a w dłoniach zgniecie 
gwiazdę Dawida, 
Wielkie ogniste zdobyczne grzyby i świetliste strzały spadając z nieba będą towarzyszyły 
jego zwycięskiemu pochodowi, 
Wojna! Wojna przybędzie do dumnych i chorych republik Zachodu, 
) 
Trwóżcie się, bo złodziej Wojny w nocy Was zaskoczy, a u wszystkich będzie biała krew i 
czyraki,  
Zawrze tajny układ ze Smokiem Azji a obok niego będzie widoczny znak Wielkiego 
Wielbłąda, 
Ostrzegam cię wieki kraju Słowianina, bo ciebie pierwszy wysmaga ciężki bicz Mahometa, 
A nim coś poczną twoi osłabieni przywódcy w 3 tygodnie wasz kraj będzie lizał stopy 
przywódcy. 
 
A teraz wyjaśniam słowa, wyrazy;  
1.  ARTEUZA - to z języka staro hebrajskiego - odmiana, zasadnicza zmiana dotychczasowego 
życia człowieka, grupy ludzkiej, w szerszym kontekście narodu, narodów lub całej ludzkości na 
skutek bardzo ważnych wydarzeń na gorsze, czyli w sensie negatywnym, cofnięcie w rozwoju, 
drastyczne pogorszenie warunków życia, częste choroby, głód ,itd.  
2.  CENTURION  podpisuję się tak z uwagi na moje aktywne wieloletnie zainteresowanie wszelkimi 
przepowiedniami i proroctwami, głównie CENTURIAMI Nostradamusa. 
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A o to inne centurie w/g mnie dotyczące wybuchu i przebiegu III Wojny Światowej. 
 
Persage I 51 
Saturn i Jowisz spotkają się w znaku Barana, 
O Wieczny Boże, jakież przyjdą zmiany! 
Jakie wzburzenia w Italii, Hiszpanii, Brytanii i Francji, 
Gdy powolny obrót historii znów niesie ciężkie czasy. 
) 
Afrykańczyk zza wielkiej wody językiem gładkim, 
Rozbudził ukryte wewnątrz demony, 
Wpływowi biali mu tego nie darują! 
Nie on będzie rządził, lecz słowa jego generałów. 
) 
W połowie księżyca w Szczęśliwej Arabii przyjdzie na świat dziecię, 
Twórca zła wszelkiego ‘600 rok liturgii będzie rokiem chwały, 
W wielkim mieście gdzie dwie rzeki przepływają spotka się z kalifem Wielkiego Talibanu, 
Uznając jego wyższość i sojusz wojsk czarnego i czerwonego Turbanu. 
) 
Niech wielki kraj Słowianina się szykuje-bo pierwszy będzie cierpiał, 
Kiedy knuty islamskie biczować będą jego ciało, 
Wszędzie w Azji zapanuje duch walki, by zemścić się na białych,  
Gryfonie, wzmacniaj swoje armie nim Słoń i Wielbłąd przekroczą i twój rubikon! 
) 
Germanio przeklęta i znów zdradziłaś Francję! podziw całej Europy! 
Bo pod twoim wpływem przywódcy gadają, gdy walą się wewnątrz mury chrześcijaństwa, 
Po wielkim grzybie w jego strasznym ogniu gdy spali się cała jej armia,  
Haniebny pakt w mieście Mahometa będzie podpisany za namową twoją. 
) 
W Jerozolimie wieczny pokój zawrą synowie Izmaela i Izaaka, 
Odtąd w jednym kraju mają żyć i Arab i Żyd -dla wiecznej chwały i pokoju, 
Następnego dnia o wczesnym poranku wielkie armie wkroczą na ziemie Tamerlana, 
Po ich zdobyciu otworzą się bramy Europy. 
) 
Tuż przed tym nim los republik się wypełni, 
Z Persji przybędzie posłaniec niosąc do Francji swe słowo, 
Próżne nadzieje, odrzucą go, przeciw Allahowi on bluźni, 
Gotów na niby odrzucić jego słowo! 
) 
Po zjednoczeniu muzułmańskiej Azji,  
Czerwony Turban u wrót Turcji stanie i znajdzie tam wielu swoich zwolenników, 
Egipcie po krótkiej wojnie będziesz przyłączony, 
A twoi ludzie wzmocnią armie Talibanu! 
 
Persage XIII 44. 
W Maroku Król zostanie obalony, 
Afryka północna w granicach Talibanu, 
Wielka armia od Nilu po Atlas w 14 dni zajęta, 
W ‘607 z Buchary do Kairu rząd Antychrysta będzie przeniesiony. 
) 
Jednooki Potwór z piętnem na twarzy zrodzony z matki ladacznicy, 
Następcą Mahometa i Jezusa zostanie ogłoszony a wielki harem służyć mu będzie, 
20 i 7 lat będzie trwała jego wojna, która pózniej trzecią będzie nazwana, 
Dwaj przywódcy czerwonego i czarnego Turbanu na krew wylaną posłuszeństwo mu złożą. 
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) 
Po Ramadanie w Wielkim pałacu hucznie bawić się będą, 
A na głowę Antychrysta złotą koronę z diamentami nałożą, 
Za dnia w wyniku zdrady Armia Turecka się podda, 
Otworzą się bramy Stambułu dla zielonych flag z portretem Potwora, 
) 
Oj! Wielki Żywicielu z za Oceanu pogrążony w wieloletnim chaosie,  
Nosiciele broni wojnę tam wywołają, ileż krwi swojej wytoczą nim pokój nastanie, 
Dopiero Gruby Dyktator porządek tam ustanowi i przywróci wartość pieniądza, 
Opuszczona Europo szykuj się na inwazję hord z pod znaku półksiężyca! 
 
Na wstępie chciałem wyjaśnić,że nie którzy badacze Nostradamusa wysnuwają hipotezę, że rok 
395 n.e w którym przyjęto kanon liturgiczny kościoła katolickiego jest pierwszym rokiem liturgii 
liczonym prze niego (aby zmylić ścigającą go Świętą Inkwizycję) inna część badaczy uznaje, że 
takim 1 rokiem liturgii jest rok431 n.e. czyli ustalenia soboru Nicejskiego, bo dopiero na nim kościół 
ustalił dwie bardzo ważne zasady: 
1.Że Jezus Chrystus jest Bogiem (Synem)i człowiekiem-dwie postacie. 
2.Maryja-matka Chrystusa została uznana za niepokalaną i świętą-odtąd faktycznie rozpoczął się w 
chrześcijaństwie jej kult. 
Jeszcze inni uważają - w tym Ja, że nie dotyczy to liturgii chrześcijańskiej, a religii muzułmańskiej w 
takim przypadku proces tzw: super terroryzmu już by trwał. W średniowieczu, kiedy żył 
Nostradamus opuszczano nagminnie pierwszą literę daty np; zamiast rok 1550 pisano"550 tak, więc 
395+ 600+1995 rok, a więc praktycznie wojna musiała by już trwać! Czyli badacze ci się mylili.  
W drugim przypadku 431+600 (pierwsza data wydarzeń w/g Nostradamusa dotycząca tzw: roku 
liturgii) =2031 i jest to oczywiście możliwe gdyby Nostradamus nie napisał w jednej z centurii (którą 
już tu przytaczałem) że III wojna wybuchnie - tu już napisał o roku - od urodzenia Chrystusa w 
którym suma cyfr = 3 a po dodaniu liczb i podzieleniu ich przez 3 (Nostradamus jako również 
matematyk lubował się w zagadkach liczbowych) - suma ta daje liczbę całkowitą. Równocześnie 
napisał, że będzie to w wieku XXI.A więc zobaczmy: takich dat w wieku obecnym jest 3. Pierwszy to 
rok 2001dodajemy cyfry: 2+0+0+1=3, rok 2001:3=667 drugi rok 2010 dodajemy cyfry 2+0+1+0=3 
2010:3=670 i wreszcie ostatnia możliwość rok 2100 dodajemy cyfry2+1+0+0=3 rok 2100:3=700. Ja 
opowiadam się za trzecim rozwiązaniem a mianowicie, że lata liturgii to data nowej ery, którą ustalił 
zdobywca muzułmański, zwanym różnie przez Nostradamusa, ale głównie biblijnym imieniem 
Antychrysta wtedy wszelkie wydarzenia, które były by zapowiedzią wielkiego światowego kryzysu i 
początkiem wielu wojen, rewolucji, katastrof naturalnych itd byłby rok 2010. Czy tak będzie 
zobaczymy? Niemniej wiele jego centurii jest bardzo trafnych tym bardziej, że wymieniane w nich 
postacie i miejsca wydarzeń można łatwo zidentyfikować. Najważniejsze jest to,że Nostradamus 
wyrażnie daje nam znać,że prawdziwa wojna wybuchnie po zrzuceniu bomby atomowej lub 
atomowych, zdobytych na pobratymcach muzułmańskich (Pakistanie?) kiedy to Taliban w wyniku 
przewrotu i wojny opanuje ten kraj. Wynika z tego, że wojska NATO (sprzymierzonych) zginą od 
wybuchów nuklearnych. Kraj Tamerlana (władca średniowieczny), to obecny teren Bliskiego i 
Środkowego Wschódu Azji, w tym Iranu stepów Kazachstanu i Uzbekistanu a także tereny 
południowej Rosji (obecnej) Kaukazu i Turcji. Wielki Smok to określenie Chin a Wielki Wielbłąd to 
średniowieczne określenie krajów proroka Mahometa. 
 
Persage XI. 27. 
Wszystkie porty południowego wybrzeża będą wypełnione, 
W 605 Dwie armie wezmą ląd w objęcia, 
Trwóż się Hellado, Italio i Hiszpanio, 
Wielka szura z Kairu wzięła Was w objęcia. 
) 
Sinobrody wódz najeżdża Kretę i Ateny, 
W Hiszpanii lądują armie Jednookiego, 
Na morzu Śródziemnym krew się leje, 
Arab zwycięża mocą nowej broni. 
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) 
Na Malcie desant zostaje zrzucony, 
We Francji rewolta wyznawców Mahometa, 
Ach Europo wierzyłaś w pakt haniebny, 
Ufając słowom pokrętnego Imama. 
 
Zwracam uwagę, że bardzo trudno jest uporządkować centurie Nostradamusa, często powtarzają 
się zdarzenia i daty ,które są różnie ułożone, czasami trudno zrozumieć dlaczego najpierw 
wymienia późniejsze, a później wcześniejsze ale nie chcę nic zmieniać. Układam tak centurie, żeby 
możliwie dotyczyły czasów ewentualnej III wojny światowej np: po wierszu dotyczącym powstanie 
Wielkiego Talibanu Nostradamus pisze o wydarzeniu związanym z wojną o niepodległość 
Meksyku, które miało miejsce w XIX wieku. 
 
Bardzo się cieszę, że zaczyna być dyskusja w tym temacie również krytykująca przedstawiane tu 
przeze mnie tłumaczenia, Powtarzam, że nie jestem jasnowidzem jestem tylko miłośnikiem i 
badaczem przepowiedni, również innych jasnowidzów w tym polskich, także słynnych u nas  
Wernyhory czy księdza biskupa Cieplaka, ciekawe są też przepowiednie przekazane dzieciom w 
Fatimie, Medjugorie, przepowiednie w La Salette w Akicie (Japonia), itd. Przypominam również, że 
jedne centurie Nostradamusa są stosunkowo jasne i ich interpretacja jest właściwie zgodna. Ale 
oczywiście większość ok 3/4 jest różnie interpretowana. 
Na chwilę odejdę od wizji Nostradamusa a przytoczę obszerny wierszowany fragment biskupa Jana 
Cieplaka(1857-1926) dotyczący losów Polski, w której mowa jest o wydarzeniach, jakie miały już 
miejsce w naszej historii.Zawiera ona także wizje potęgi POLSKI (po III wojnie światowej), którą 
przewiduje i Nostradamus i inni prorocy praktycznie wszyscy. Również przepowiednie innych 
wizjonerów (o nich też będę pisał) jak np: nieżyjącego już Edgara Cayce (Amerykanina) przewidują 
potęgę Polski.Będę też wspominał o przepowiedniach Świętego Malachiasza dotyczącego papieży, 
Sybillach, księdze Daniela Biblii innych świętych księgach itd. Centurion  
 
A oto wierszowana wizja przepowiedni biskupa Jana Cieplaka - jej fragment dotyczący Polski. 
 
Anioł na gwiazdy pokazał i rzecze: 
"Patrz to wszechświata pisane są losy 
I ręką Bożą rzucone w kolei 
Tak, jak Bóg losy ułożył człowiecze. 
A tej,o którąś się modlił i płakał, 
Ojczyżnie twojej, Bóg wyznaczył dzieje, 
Lecz patrz, już dla niej lepsze jutro dnieje, 
Niedługo będzie jęczeć pod przemocą. 
Gdy od tej chwili ćwierć wieku przeminie, 
Świat się pożogą zrumieni i rzeka krwi się przeleje, 
A z łun tych pożarów Polska wyjdzie wolna. 
Mąż ją wywiedzie, pomazaniec Boży, 
Na straży ziem tych swe serce położy. 
Lecz odrzuć radość i módl się w pokorze, Ciężko doświadczą was wyroki Boże, 
Nim się następne ćwierćwiecze przechyli. 
Wilk z krwawą paszczą, wiecznie mordu głodny, 
Co się pod znakiem krzyża zawsze chowa, 
Krzyż splugawionyznów weżmie za godło, 
Pocznie narody pożerać dokoła, 
Krwawe swe ślepia ku wschodowi zwróci. 
Zastęp pancerny, na kształtchmury ptactwa, 
Całą potęgę swą na kraj twój rzuci. 
A drugi niedżwiedż zdradziecki, co młotem 
Kościoły wali, któryprawo Boże 
Wokoło depta, nóż wam w plecy wrazi. 
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Próżno dobywać będziecie oręża, Na ten raz w walce on jednak zwycięża! 
Lecz zginie własnym swymjadem zatruty. 
Wicher z południa zawieje na państwa, 
Runie najeżdżca i przemoc tyrańska! 
Wilk z krwawą paszczą, zewsząd osaczony, 
Coć wszystkim groził, dokoła ściśnięty, 
Próżno się miotać będzie jak szalony, 
W bitwie nad rzeką w pień będzie wycięty! 
Niedżwiedż, co dotąd zżerał własne dzieci, 
Krwią się zachłyśnie własną i upadnie, ten niby "olbrzym" przed karłem z północy 
Drugi cios straszny z Południa otrzyma, 
A SMOK ze Wschodu dobije olbrzyma, 
Wszechmocny Pan Bóg kartę dziejów zmieni, wstolicy pańskiej tajne DOKUMENTA 
Ze 113-tej Papież wyjmie szafy. 
W Rzymie się pocznie odrodzenie świata, 
Bóg wstrząśnie ziemią, powalą się domy, 
Gdy zacznie mijać w wojnie sroga zima; 
Od Boga danym będzie znak widomy, 
Od gór i stepów idzie wybawienie. 
POKÓJ się Boży ustali w WARSZAWIE, wielka w przymierzach, bogactwie i sławie 
Polska ku morzom granicami sięgnie, 
Dla tych, co wątpią, dzień sądu i kary. 
Tak mówił Anioł i uleciał w gwiazdy, 
A jam się ocknął na swoim klęczniku 
I jeszczem słyszał, jak mówił z daleka: 
Niech się twój naród burzy nie ulęknie, 
Gdy Bogu ufa, to w gromach nie pęknie, 
Ręka go Boża przywiedzie wśród nocy 
I nim nadejdą dni lata gorące, 
W proch zetrze wrogów i wynijdzie słońce!  
 
 
Przypominam,że biskup Cieplak zmarł w 1926 roku a więc przed I wojną światową.Jest to fragment 
dotyczący Polski, jego ojczyzny. Z licznych jego proroctw wynika (pisał w prost), że będzie II wojna 
światowa, którą znowu wywołają Niemcy- i to nie długo po I-ej i,że niedługo po śmierci papieża 
Polaka wybuchnie III wojna światowa ,którą wywoła nowe Imperium Muzułmańskie sprzymierzone z 
komunistycznymi Chinami (przewidział zwycięstwo komuny w Chinach.Mówił też ,że niestety ale po 
zgonie polskiego papieża kościół polski zapomni o przykazaniach pokory i życiu w ubóstwie,że z 
tego powodu się podzieli,a nawet będzie prześladowany.Ale po wojnie,która tym razem nie będzie 
okupowana zawrze na jakiś czas sojusz taktyczny (uwaga!) z islamem?! co ją uratuje. Wyjdzie, więc 
bardzo silna i będzie dyktować swoje warunki po tym jak zerwie z islamem po jego klęsce w wielkiej 
bitwie nad Renem pod Ulm. Przewidzieli to o wiele wcześniej i Nostradamus i Wernyhora i wielu 
innych jasnowidzów.  
 
A oto wyrywki przepowiedni sławnego polskiego jasnowidza księdza Andrzeja Klimuszki; cyt:  
"III Wojna wubuchnie na islamskim południu i Dalekim Wschodzie wtedy,kiedy zawarte będą 
wszystkie traktaty i będzie odtrąbiony trwały pokój." 
 
Inna jego wypowiedź, cyt:  
"Rosję zdradzą jej sąsiedzi. Nie nie My [...] Ogniste włócznie uderzą w zdrajców. Zapłoną całe 
miasta. Rosja po tej wojnie będzie małym tylko europejskim krajem". 
 
Wstaję dzisiaj rano nastawiam radio i cóż przeżywam szok i to Wielki! od razu biorę się do swojej 
lektury, przeglądam literaturę swojego ulubionego Nostradamusa i cóż widzę: 
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Persage III 10 
Wielki Śniady dostanie nagrodę 
Później zobaczą jak się pomylili 
Jego pokój będzie Wielkim złudzeniem 
Kiedy uparty półksiężyc wysączy wiele krwi 
 
Nie wiem, ale jestem prawie pewien,że chodzi tu o Obamę i nagrodę Nobla,którą dzisiaj otrzymał. 
 
A teraz parę wersetów z Centurii Nostradamusa, które w/g jego badaczy już się wypełniły. 
 
Persage III 1,60 
Na Korsyce w pobliżu Italii urodzi się Cesarz 
Za którego królestwo drogo zapłaci 
Narody, z którymi zawrze przymierze powiedzą 
Jest bardziej rzeżnikiem niż księciem 
) 
Ze zwyczajnego żołnierz stanie się cesarzem 
Od krótkiego munduru przejdzie do krótkiej szaty; 
Dzielny pod bronią w kościele gdzie silniej płonie ogień, 
Wysysać będzie królów i księży,tak jak gąbka czyni to z wodą. 
) 
Przedsięwzięcie do kraju Słowianina, 
Zakończy się wielkim zamętem, 
Sroga zima przetrzebi jego żołnierzy, 
Nad Łabą dozna drugiej klęski, 
) 
Internowany na Elbie i pokonany cesarz, 
Przeprawi się koło Genui przez morze i dotrze aż do Marsylii, 
Dzięki wielkim wysiłkom obcych narodów w wielkiej bitwie zostanie pokonany, 
Nie trafi go kula, beczka z miodem, lecz za morza na małą wyspę będzie zesłany. 
 
Wybrałem na temat Napoleona Bonaparte tylko kilka wersetów z około 40 -w jednej tu niepodanej 
używa nawet nazwiska cesarza tak zapisanego: cyt; "Na’Polleon" ciekawe? tak się pisze jego , 
napoleona nazwisko po starogrecku oraz uwaga Nostradamus nazywa go I Antychrystem, drugim 
ma być Hister (czyżby Hitler, który pochodził znad Dunaju z Austri, po łacinie Dunaj nazywa się 
Histerium) Trzecim ma być? - dowiecie się póżniej - i wreszcie Czwartym - ten ostateczny 
Antychryst - ale on nie jest już naszym tematem, bo nie dotyczy III wojny światowej. 
 
 
A oto jak Nostradamus opisuje WYBUCH I WOJNY ŚWIATOWEJ; 
 
Persage IV 10,8 
Na Bałkanach szaleniec przez Ferdynanda wywoła Wielką Wojnę 
Po wybuchu Drugiej Pierwszą ją będą nazywać 
Głupi Serb zabije księcia, co wywoła w Austrii wielkie wzburzenie 
Pochopna Germania wypowie wszystkim wojnę! 
 
O to wersety dotyczący REWOLUCJI PAŻDZIERNIKOWEJ W ROSJI 
 
Persage II 13,4 
Z nad rzeki Leny, gdzie był więziony pojawi się władca z krasomówczym językiem 
W czasie Wielkiej wojny wywoła na Rusi wielką Rewoltę 
W jego imieniu zesłańcy awansują do partii panujących 
A ich słowa będą rozumiane jak boskie objawienie. 
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) 
Od strony gdzie naród słowiański słychać śpiewy,pieśni i prośby, 
Tak długo jak książęta i wielcy panowie wtrącali do więzień ludzi; 
W przyszłości będą to robić głupcy bez rozumu 
Którym nienawiść ich przywódców zgotuje śmierć i więzienie. 
 
Jest ich więcej, dalej są też te dotyczące rządów Stalina itd. 
 
A teraz o WOJNIE DOMOWEJ W HISZPANII W 1936ROKU. 
 
Persage IV 15,1 
FRANCO wyprowadzi swoich zwolenników z twierdzy 
Jest posłańcem,który nie żartuje i przynosi schizmę: 
Ci wokół RIVERY wdali się w bijatykę, 
Wstępując do wielkiej topieli to jest rozstrzygającej walki. 
 
 
Tu nie ma wątpliwości nikt ! Nostradamus użył dwóch autentycznych nazwisk generałów 
hiszpańskich. 
W dalszym ciągu będę podawał dalsze wersety z centurii które dotyczą: II wojny I-ej, wojny 30 -
letniej w Europie, wojny o niepodległość USA itd i tp. Będę podawał też różne tragiczne wydarzenia 
związane z katastrofami naturalnymi i wynalazkami technicznymi i odkryciami geograficznymi, a 
także - uwaga! - podbojem kosmosu. 
Aha i jeszcze jedna sprawa - jeśli Was to interesuje to podam kilka centurii dotyczących IV wojny 
światowej - tak ma być w XXII wieku i trwać tylko 3 lata (ta III jak już pisałem ma trwać 27 lat) -
wywołana przez "Wielkiego Mastina" - tak go nazywa Nostradamus - który urodzi się w Szkocji. Inne 
wielkie wojny na ziemi i w kosmosie - tak są wielkie, dziwne i niezrozumiałe (dziwnie opisane w 
centuriach) to wojny już nie numerowane,a nazwane przez niego tak:  
 
1. Wojna Globalna - (okres 1 miesiąc ),  
2. Wojna Maszyn - 2 lata,  
3. Wojna z Obcymi - (10 lat)  
4. Wojna Myśli - 13 miesięcy,  
5. Wojna z Kolonistami - 40 lat, 
6. Wojna w Niebiosach - 100 lat , 
7. Wojna z Upiorami - 14 dni  
8. Wojna z Duchami  
9. Wojna ze Śmiercią? 
 
Szczególnie ta ostatnia to dziwna i idiotyczna w/g mnie i nazwa i przebieg, trudno pojąć, o co chodzi 
Nostradamusowi w tych wersetach, więc zostawmy to, niech się nasi potomni o to martwią! Ale 
podałem to, żebyście o tym wiedzieli, po prostu ludzkość się będzie dalej rozwijać, oczywiście po 
pewnych zastojach, nawet cofnięciach cywilizacyjnych, bo przecież miało już to miejsce w historii 
ludzkości niejednokrotnie. Bo tak jak człowiekowi żyjącemu jeszcze 100 lat temu trudno zrozumieć 
działanie telewizji to pewno ten żyjący w czasach Nostradamusa przestraszył by się nie żle 
oglądając przekaz radiowy i telewizyjny,nie mówiąc o samochodach, czy samolotach. W takiej 
sytuacji jesteśmy my gdybyśmy raptownie zostali przeniesieni za 100, 200 czy 1000 lat na pewno 
byśmy się wielu rzeczy przestraszyli, bo były by to dla nas rzeczy niepojęte! Oczywiście skupię się 
głównie na temacie tej strony, to jest III wojnie światowej, jej przebiegu. UWAGA! Nostradamus 
podał tu kilka nazwisk i miejsca bitew, a więc jak dożyjemy to go sprawdzimy! Oczywiście 
przepowiednie Nostradamusa będę przeplatał innymi tekstami jasnowidzów, opisami w świętych 
księgach różnych religii i tak jak już pisałem wizjami z miejsc świętych, czyli- tzw; "Maryjnych. Aha! 
ktoś napisał, że gdyby na Rosję jakiś kraj rzucił bombę atomową - to by go Rosja (kontruderzenie 
nuklearne) rozniosła w pył. Otóż tak się nie stanie i to z wielu powodów, o których napiszę później i 
oczywiście podam odpowiednie teksty, również USA początkowo nie będzie mogła pomóc nikomu 
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w tym Europie, zobaczycie, dlaczego! Wszystko postaram się wyjaśnić, podawałem przykłady 
centurii i innych tekstów na ogół bez komentarzy, ale teraz będę je komentował, może mylnie, może 
nie właściwie ale przecież piszę po to (do tych,których ta tematyka interesuje), żeby zabierali głos-
może inaczej te teksty interpretujecie I TO WY MACIE RACJE!. Powiem Wam, że jak oglądam 
różne filmy fabularne o tematyce fantastycznej-to widzę, że chyba reżyserzy zaglądają do tekstów 
Nostradamusa. 
 
 
IV - 3-letnia Wojna światowa ma wybuchnąć w XXII wieku około 2150 roku, w połowie wieku  jak 
pisze Nostradamus. Wywołać ma ją Dyktator Szkocji - "Wielki Mastin" (wcześniej rozpadnie się 
Wielka Brytania) za pomocą wynalezionej tam tajnej broni o której Nostradamus pisze tak: 
 
Persage I, 12 
Mały Szkocki kraj zrodzi Wielkiego Uczonego 
Wielki Mastin wykorzysta jego nową broń 
Będzie zatrzymywał wszystkie armie jak kukły w muzeum 
Czas zatrzyma na krótko - tak jak zegar nienakręcony 
 
Dlaczego w III wojnie światowej nie będzie całkowitej zagłady ludzkości? Otóż postaram się Wam to 
wyjaśnić na podstawie różnych: przepowiedni, proroctw (również religijnych) i wyroczni (również 
sybiliańskich) i tych zakodowanych w napisach skalnych wielkiej piramidy Cheopsa w Egipcie w 
Gizie pod Kair 
 
Oto prawdopodobny SCENARIUSZ wydarzeń poprzedzających III wojnę światową, jej przebieg i 
zakończenie. 
Przypominam, że wszyscy badacze zgodni są w dwóch sprawach to jest; 
po 1. Wojna wybuchnie na pewno w obecnym XXI wieku i będzie trwała 27 lat. 
po 2. Wojnę wywołają wspólnie: tworzące się Imperium muzułmańskie(tzw: Wielkiego Talibanu) i 
Komunistycznych Chin, wybuchnie po podpisaniu tajnego paktu między nimi. Świat o nim się dowie 
dopiero po wybuchu wojny. 
Oraz, że Wojna wybuchnie w nocy, kiedy w Europie i Ameryce będą wszyscy na dobre spali, bo 
poprzedniego dnia będzie; odtrąbiony: tj. podpisany i ogłoszony wielki światowy pokój, między 
innymi Izrael z Palestyńczykami zawrą pokój we wspólnym państwie, które w wyniku negocjacji 
dopiero co powstanie światowy pokój zostanie ogłoszony i podpisany w Jerozolimie, w obecności 
wielu przywódców najważniejszych państw Świata, odbędzie się tzw: Kongres Jerozolimski 
Spornymi są: konkretna data wybuchu wojny i pozostałe datowania ważnych politycznych 
wydarzeń, a oto SCENARIUSZ. 
-Talibowie wygrywają w Pakistanie wojnę z rządem, opanowują jego stolicę Islamadabad i tworzą 
nowe państwo Wielki Kaliban na którego czele staje, mianowany Kalif (król, władca, Machdi). 
-Talibowie przejmują broń nuklearną Pakistanu i jego rakiety, tworzą terz 5 milionową armię 
rozdając wszystkim swoim fanatykom zmagazynowaną w arsenałach państwowych broń. 
-Wielka szura w Islamabadzie (parlament plemienny) ogłasza Koran konstytucją i najwyższym 
prawem nowego państwa Kalifatu Wielkiego Talibanu-które powstało na terytorium dawnego 
Pakistanu. 
-Państwo Talibanu przyjmuje za swoją flagę zielony sztandar z napisem koranicznym cyt: "AKBAR 
ALLACH" (Allach jest Wielki) pisanym klasycznym arabskim alfabetem i pismem, oraz godło 
państwa Glob ziemski nad którym widnieje Złoty półksiężyc im złota pięcioramienna gwiazda 
-Muzułmanie w Talibanie na rozkaz Mahdiego (Kalifa) pozorują wewnętrzny bunt w jego wojsku. 
Buntownicy zrzucają bombę lub bomby atomowe na wojska NATO. Na zachodzie zamieszki 
ludności protesty i grożby nuklearnego odwetu. Kalif się kaja przed światem w gorącym 
przemówieniu prosząc o pokój, krwawo rozprawia się z buntownikami, a jego przywódców wydaje 
Zachodowi tzw: Wielkie Oszustwo Islamu zaznaczone w przepowiedni Nostradamusa. 
- Mahdi podpisuje "wieczysty" pokój z zachodem, który oddaje mu Afganistan. Zrzeka się używania 
broni nuklearnej w przyszłości, trzymając rękę na Koranie, transmituje to cała światowa telewizja.  
Na podstawie podpisanego porozumienia z Zachodem w Afganistanie odbywa się referendum "pod 
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kontrolą zachodu, większość mieszkańców jest za przyłączeniem Afganistanu do Wielkiego 
Talibanu. 
 
Otóż, aby zrozumieć zachowania Mahdiego jak go nazywa Nostradamus przytoczę taki oto 
czterowiersz z centurii 
 
Perage I 11,2 
U dwóch jest tylko jeden język, 
Ich słowa uśpią przeciwników, 
Hister i Mahdi, choć w różnym czasie, 
Będą ich biczować słowem, ogniem i żelazem. 
 
Badacze Nostradamusa twierdzą, że stosuje on tak zwaną historiografię Janusową, polega ona na 
tym, że autor dwóm postacią z różnych okresów historycznych w zależności od zdarzeń, przypisuje 
podobne działania, które "uświęcając środki" dążą do tego samego celu to jest w tym wypadku 
zwycięstwa, którego skutkiem ma być panowanie nad światem. Jak wcześniej pisałem Hitler 
nazywany był przez Nostradamusa Histerem. W myśl zasady Janusowej autor centurii pisze, że 
obaj, pomimo,że działają w różnych okresach historycznych dla osiągnięcia zwycięstwa będą się 
posługiwali takimi samymi zasadami to jest:kłamstwem,hipokryzją, brutalnością i wielkim tupetem. 
Otóż z jednej strony będą mówić krajom zachodu o tym jaka ich polityka jest pokojowa, ba! będą 
zawierać z nimi różne wieloletnie i wieczyste traktaty po to, żeby je póżniej brutalnie łamać i mówić: 
"to już ostatni raz musieliśmy interweniować, zająć te ziemie, ale przyrzekam, że to ostatni raz, a 
teraz zawrzemy nowy traktat i będzie pokój!  A Zachód jak zwykle będzie ustępował zadowolony z 
siebie i uśpiony swoją potęgą oraz zainteresowany swoimi wewnętrznymi sprawami. Interwencji 
państw zachodnich w sprawy azjatyckich wydarzeń będzie też stawiała opór wielomilionowa rzesza 
imigrantów muzułmańskich w Europie wspólnie z lewicą, anarchistami i różnymi przeciwnikami 
wojen. Mając pieniądze z ropy i gazu wzmacniający się Talibowie szczególnie po włączeniu 
bogatych krajów Zatoki Perskiej utworzą w Europie Zachodniej i USA całą powiązaną ze sobą sieć 
organizacji destrukcyjnych. Ta przysłowiowa "5 kolumna" muzułmańska będzie prowadziła do 
wybuchu w tych krajach szeregu buntów i rewolucji, a także zamachów terrorystycznych i w końcu 
sabotaży gospodarczych, awarie w elektrowniach, w tym atomowych, kopalniach, fabrykach itd. 
Wszystko to przyczyni się do wybuchu ogromnego kryzysu polityczno-gospodarczego, który będzie 
sterowany przez Mahdiego i jego ludzi. Mahdi będzie masowo przekupywał w krajach zachodu, 
wielu rządzących, urzędników państwowych, ba! nawet ministrów i premierów), prezesów bogatych 
firm itd. Nowe technologie będą z zachodu wykupywane (m.innymi duże fabryki zbrojeniowe) lub 
wykradane. Tak oto jak pisze w swoich centuriach Nostradamus zachód będzie po trochu osłabiany 
i po kolei niszczony. Do Zwycięstwa Islamu w początkowym okresie wojny przyczyni się także w 
dużym stopniu upadek meteorytu lub odłamka komety na Atlantyk co spowoduje ogromne 
zniszczenia przede wszystkim wybrzeży Ameryki Północnej i zachodniej Europy ogromne fale 
morskie i tsunami przyczyni się do ogromnego dodatkowego osłabienia państw zachodnich, które 
przez długi czas nie będą mogły powstrzymać hord muzułmańskich podbijających ich terytoria.  
 
Wielki Taliban po zjednoczeniu Pakistanu z Afganistanem będzie pomału, ale stanowczo dążył do 
powiększenia swojego terytorium i wpływów w regionie. Aby zabezpieczyć się od strony wschodniej 
zawrze w Delhi stolicy Indii następny wieczysty i przyjazny traktat o pokoju i przyjażni z tym krajem. 
Aby udowodnić wciąż wątpiącemu zachodowi, że Taliban ma przyjazne zamiary to UWAGA!   
UZNA państwo Izrael i nawiąże z nim stosunki dyplomatyczne. 
 
Persage II 88 
Machdi Indusów udobrucha paktem 
Z synami Izraela zawrze pokój 
Zachód będzie zadowolony 
I wszem i wobec będzie chwalił Taliba. 
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W tym samym czasie rządzony przez Ajatollachów szyickich Iran będzie ciągle wrogo nastawiony 
do USA i UE i w końcu dokona próbnego wybuchu jądrowego. Natychmiast spotka się to z 
kontrakcją wojskową USA i Izraela, które rozpoczną bombardowania tego kraju. Wówczas w sukurs 
krajom zachodu przyjdzie Machdi, który rozkaże swojej 5 milionowej armii wkroczenie do tego kraju-
tym bardziej, że Talibowie sunnici są wrogami szyickich Irańczyków (właściwie Persów). Pod 
hasłem jedności islamu (zjednoczy dwa odłamy sunnitów i szyitów) wojska te w krótkim czasie po 
bardzo krwawej wojnie opanują Iran i włączą go do państwa Wielkiego kalibanu, które stanie się już 
bardzo grożnym Imperium Islamskim. 
 
Persage IV 45,2  
Gdy żelazne orły będą niszczyć z zachodu 
Machdi zdradzi wiernego sąsiada 
5-cio milionowa Armia stanie u wrót Persji 
Po krwawym marszu bojowników zjednoczy dwa odłamy 
 
Po przyłączeniu Iranu(zachód będzie zadowolony).Machdi zacznie się interesować aktywnie 
"podbrzuszem Rosji" czyli byłymi radzieckimi,ale muzułmańskimi republikami Azji środkowej to jest 
Turkmenistanem,Tadżykistanem, Uzbekistanem, Kirgistanem i Kazachstanem, a także uwaga 
Kaukazem i żyjącymi tam muzułmanami, czyli Czeczenami, Inguszami, Azerami itd. Taliban liczący 
już 4 miliony km2 powierzchni (pół Europy) i ponad 300 milionów ludzi –t yle co USA i dwa razy 
więcej jak Rosja -140 milionów zacznie prowadzić destrukcyjną działalność w tych bogatych 
republikach (ropa i gaz) i wkrótce doprowadzi do rewolt i przejęcia władzy w tych republikach przez 
zwolenników Talibów, którzy ogłoszą w tych krajach referenda i przyłączenie do Wielkiego Talibanu. 
A Rosja cóż będzie zajęta krwawą wojną na Kaukazie wspieraną przez miejscowych partyzantów 
muzułmańskich i ochotników Talibskich którym broń będzie dostarczał Machdi. Aby osłabić Rosję 
Machdi doprowadzi tam do uaktywnienia się muzułmańskiej 5-kolumny. Będą w Rosji wybuchy 
bombowe w miastach (metro) elektrowniach, fabrykach. Rosji uda się częściowo i na razie uspokoić 
sytuację min. armia Rosyjska zajmie północny Kazachstan co uchroni przed Talibanem 
zamieszkującą północ tego kraju mniejszość rosyjską. Ale rozgrywające się w Azji wschodniej - w 
tym samym czasie - bardzo ważne wydarzenia doprowadzą do generalnego i całkowitego już 
osłabienia Rosji. 
 
W czasie kiedy Wielki Taliban będzie się wzmacniał w zachodniej Azji czyli na Bliskim i Środkowym 
Wschodzie w krajach muzułmańskich to do aktywnej polityki militarnej na Dalekim Wschodzie Azji 
włącżą się przede wszystkim Chiny. 
Konflikt, który tam wybuchnie w/g mnie będzie dotyczył głównie Korei północnej którą popierają 
Chiny. 
 
Persage XI 45 ,3 
Na podzielonym półwyspie Azji 
Czerwona Północ zagrozi Neptunowi 
Będzie ją chciał zniszczyć Wielkim ogniem 
Ale Smok swoim traktatem ją uratuje  
 
W/g mnie dotyczy to Korei północnej,która jak wiemy posiada broń nuklearną i buduje rakiety 
dalekiego zasięgu.USA czując się zagrożone będą chcieli zbombardować Korę północną to znaczy 
jej instalacje rakietowe. W trącą się Chiny i sytuacja będzie niebezpieczna aż dwa państwa USA i 
Chiny podzielą się wpływami w tym rejonie Azji podpisując traktat pokojowy. 
 
Persage XI 45 ,8  
Wielki Neptun odda Smokowi Formozę 
Półwysep zostanie zjednoczony ale bez armii 
Będzie pod kontrolą mocarstw sprzymierzonych 
Póżniej oko Smoka zwróci się na puste ziemie północy. 
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Ileż w tym czterowierszu jest zapisanych informacji!!! Nie dziwcie się, że jeszcze 50 lat temu nie 
mówiąc o latach wcześniejszych ten czterowiersz centurii i wiele innych również tu przytaczanych 
nie było w ogóle rozumianych. Śmiem twierdzić,że czym bliżej do III wojny tym stają się one 
praktycznie rozumiane nawet przez laików a nie tyko badaczy-fachowców tłumaczących 
zagmatwane centurie Nostradamusa. 
Widać że Wielki Neptun, który jest bogiem, czyli Panem mórz i oceanów z mitologii rzymskiej to 
USA a Smok od zawsze był interpretowany jako Chiny tak jak wielbłąd czy półksiężyc jako potęgi 
muzułmańskie podpisują porozumienie. USA zaczynają sobie zdawać sprawę, że osłabione 
kryzysem gospodarczym nie mogą już sami dyktować całemu światu swoje warunki. Chiny z kolei 
jako nowa potęga gospodarcza zaczyna z nimi rywalizować i coraz bardziej widzi swoją wielką siłę. 
Chiny chcą tylko Tajwanu (W.Brytania jak wiemy oddała już wcześniej im Hongkong,a Portugalia 
Macao) również dążą do pokoju, bo nie leży w ich interesie konflikt z dalekimi zaoceanicznymi 
Stanami Oni po prostu cyt "oko Smoka zwróci się na puste ziemie północy" widzą swoją przyszłość  
i misję kolonizacyjną w zaludnieniu olbrzymich bezludnych terytoriów Rosyjskiego Dalekiego 
Wschodu i Syberii -1,5 miliarda ludzi to1/4 ludności świata. W XVIII wieku część tych ziem należała 
przecież do Chin! USA oddadzą więc na podobnych zasadach (jak Hongkong) Tajwan, który za 
Nostradamusa był kolonią Portugalii i nazywał się Formozą. Korea zostanie zjednoczona ale 
również rozbrojona i będzie pod kontrolą: Chin i USA a z czasem tylko Chin. Wzmocni się też 
Japonia, która zmieni konstytucję i zbuduje silną armię dysponując olbrzymim potencjałem 
wojskowym. 
 
Persage V 11,1 
Bogate Wyspy przywrócą dawne prawo 
I znowu jak kiedyś zagrożą Azji 
Ze Smokiem podpiszą tajny pakt 
Dzieląc daleką północ pomiędzy nienasyconymi. 
 
A jaka jest w tym czasie sytuacja w Rosji? 
 
Persage X 4, 74 
Niedżwiedż północy pewny ostrych zębów  
Śpi w swojej wielkiej jaskini 
Gdy się przebudzi zobaczy obok siebie wielki zamęt 
Dwóch rządzących dwóch wojujących. 
 
Nic dodać nic ująć …. czyżby chodziło o Miedwiediewa i Putina? 
 
Chcę podkreślić,że jeszcze 30 lat temu kiedy byłem na zjeżdzie miłośników twórczości 
Nostradamusa to jest w roku 1979-kiedy to w Polsce rządził Gierek, istniał ZSRR, w biednych 
Chinach trwała rewolucja kulturalna, w Korei Północnej (biednej jak mysz kościelna) trwała 
dyktatura wojskowa, a słabe państwa arabskie bite przez Izrael liczyły na wsparcie mocarstw. 
Niektórzy te centurie, które wam tu cytuję po prostu ośmieszali. Mówili - jaki Wielki Taliban - skąd 
on się bierze? - użyje broni atomowej - skąd będzie ją miał ten zacofany Pakistan zdruzgotany po 
klęsce z Indiami? Przecież dwa nuklearne supermocarstwa USA i ZSRR jeszcze przynajmniej przez 
100-lecie lub dwa będą ze sobą rywalizowały - CO TEN NOSTRADAMUS MAJACZY O JAKIMŚ 
TALIBANIE, POTĘŻNYCH gospodarczo i militarnie CHINACH, UPADKU ZSRR itd itd? Ale historia 
lubi przynosić niespodzianki. Teraz piszą do mnie jak się mylili. NOSTRADAMUS ZNOWU 
POKAZUJE SIŁĘ SWOICH PROROCTW!!! 
A więc kontynuujmy! 
 
Persage X 14,1 
Wielki Słowianin na zachód zapatrzony 
Zbytnio zawierzył tym na Wschodzie 
Gdy wystąpił o nowe traktaty w Azji 
Został przez nich zlekceważony. 
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Widać, że Rosja zorientowawszy się w niekorzystnej sytuacji geopolitycznej, która nastąpiła w 
wyniku jej błędnej polityki, która za głównych wrogów uważała USA i kraje NATO, a nie Imperium 
Islamskie i Chiny wystąpiła do potęg azjatyckich o zawarcie pokoju,ale kraje te odmówiły podpisania 
z nią traktatów dobrze wiedząc, że kalifat Wielkiego Talibanu i Chiny są zabezpieczone korzystnymi 
traktatami o nieagresji z USA i UE. 
 
cd.Persage j,w. 
Niedżwież rozbrojony przez Neptuna 
zaczął się łasic o ścisłe przymierze  
Ameryka i Unia nie interweniowały  
Ruś zdradliwa została sama zdradzona 
 
 
Za Nostradamusa Magellan w roku 1522 okrążył ziemię,Amerigo Wespucci opisał brzegi nowego 
kontynentu wiedziano już, że nowo odkryte przez Kolumba Indie Zachodnie to nowy kontynent, 
który za życia autora centurii zaczął być nazywany Ameryką na cześć Wespucciego. Odkryto 
wówczas też wybrzeża Chin, Japonię i Koreę, także Nostradamus miał już spore pojęcie o geografii 
Ziemi. W tym czterowierszu widać wyrażnie, że USA i kraje zachodnie zabezpieczone traktatami z 
Talibanem i Chinami zostawiły słabnącą coraz bardziej Rosję samej sobie. 
W/g mnie z czterowiersza wynika, że Amerykańsko-Rosyjskie traktaty rozbrojeniowe redukujące 
broń nuklearną bardziej zaszkodziły Bliskiej przeciwnikom (Talibanowi i Chinom-Rosji) niż leżących 
daleko za oceanami USA które miały czas na ewentualną odbudowę arsenału. Widać, że teraz 
Rosja znalazła się w strasznym niebezpieczeństwie osłabiona zbrojnie, inwigilowana od wewnątrz 
przez muzułmanów, wymierająca ludnościowo i słaba gospodarczo. Jak pózniej się dowiemy to 
dopiero bezpośredni atak na Rosję najpierw ze strony Kalibanu, a pózniej Chin będzie faktycznym 
początkiem III wojny światowej, która zawlecze się z czasem do samej Europy. Ale przedtem 
Taliban podbije: Syrię, Irak, Arabię Saudyjską, Jordanię, Jemen i przyłączy te kraje do swojego 
terytorium przed nim stanie już Izrael, Afryka pólnocna i wreszcie Europa. A w krajach tych wielkie 
zamieszanie ale o tym póżniej. 
 
Wydarzenia o których piszesz miały miejsce w Portugalii, w 1917 roku, podczas I wojny światowej. 
Fatima to wieś należąca do gminy Vila Nova de Ourem,otoczona innymi niewielkimi skupiskami 
zabudowań rozproszonymi na całym wzgórzu,pomiędzy skałami,gajami oliwnymi i dębowymi oraz 
polanami służącymi jako pastwiska. Nazwa Fatima jest pochodzenia arabskiego i pochodzi od 
imienia najmłodszej i najukochańszej córki proroka Mahometa(twórcy islamu) i jego I-szej żony 
(miał 4 żony) Chadidży. Fatima Zahra żyła w latach 605-632,w roku 625 została żoną kuzyna 
swego ojca Alego. Miała dwóch synów Husajna i Hasana-wywodzą się od nich potomkowie 
Mahometa. Ali był kalifem i założycielem potężnej egipsko-arabskiej dynastii Fatymidów. Fatima jest 
uważana za najdoskonalszą kobietę w Islamie i jako przywódczyni (sajjida) kobiet w raju. Kult jej w 
islamie jest podobny do kultu Maryi w chrześcijaństwie, szczególnie wśród muzułmańskich szyitów. 
20-dnia świętego miesiąca księżycowego Ramadanu obchodzone jest przez muzułmanów święto 
jej narodzin. Jej syn Husajn ibn Ali był 3-cim imamem twórcą odłamu szyizmu drugiego po 
sunniżmie wielkiego odłamu wyznawców Mahometa i zginął śmiercią męczeńską-Karbala w 
obecnym Iraku. Iran jest jedynym państwem muzułmańskim w którym rządzi duchowieństwa 
szyickie jego przywódcy Ajatollachowie. Nazwy arabskie na półwyspie iberyjskim (Hiszpania i 
Portugalia) są bardzo rozpowszechnione samych miejscowości i wiosek o nazwie np: Fatima jest 
tam ok.3000 - jest to pozostałość długiego pobytu Arabów(Maurów) i Berberów na tych ziemiach.  
W roku 711 Tarik ibn Ziyad po bitwie pod Gaudamelą (rzeka) zdobył cały półwysep Iberyjski 
pokonując germańskich Wizygotów - wybroniła się tylko mała część na północy głownie przy 
pomocy Basków zwana Asturią skąd póżniej rozpoczęła się konkwista. Od imienia Tarika pochodzi 
arabska nazwa cieśniny gibraltarskiej jako: "Dżebel al Tarik (Słupy Tarika). Arabowie Maurowie 
zostali całkowicie usunięci z tych ziem dopiero w roku 1492 to jest w roku odkrycia Ameryki przez 
Krzysztofa Kolumba. Przez 500 lat Arabowie panowali nad Hiszpanią i Portugalią najpierw byli 
częścią jako emirat Kordowy wielkiego Imperium Arabskiego, a póżniej jako oddzielne państwo 
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zwane Kalifatem Kordowy i stanowili 90% mieszkańców półwyspu iberyjskiego. Przez ok. następne 
200 lat zamieszkiwali skrawek obecnej Hiszpanii jako Emirat Grenady. Swój kraj Hiszpanię łącznie 
z Portugalią nazywali potocznie Al Wandalu - nazwa od germańskiego plemienia Wandalów, którzy 
zamieszkiwali południe Hiszpani i północną Afrykę i zostali podbici przez inne plemię germańskie 
Wizygotów i Arabów. 
 
Od 1492 roku muzułmanie dążą do odbicia półwyspu iberyjskiego a od 1948 roku Palestyny -
zgodnie z Koraniczną Doktryną Wiary islamskiej (nakazującej, że wszystkie byłe ziemie 
muzułmańskie należy odbić z rąk innowierców). Zgodnie z Koranem radykalni islamiści nakazują 
siłowe (dżihad) wyrzucanie lub nawracanie chrześcijan między innymi z Hiszpanii i Portugalii i 
przywrócenie tam Kalifatu Kordoby czyli Al Wandalu. 
Piszę tu trochę o historii bo bez niej nie można by było zrozumieć zachowania się muzułmanów co 
do objawień Fatimskich. 
 
Otóż ostrzegam wszystkich tych, którzy z muzułmanami szczególnie w krajach islamskich 
rozmawiają na temat Fatimy i objawień Maryjnych. 
 
Otóż muzułmanie uważają, że to Fatima córka Mahometa objawiła się w wiosce o tej swojej nazwie 
a nie Maryja matka Jezusa Chrystusa. Nie można więc tam mówić o objawieniach: "Maryjnych" bo 
były to w Fatimie objawienia "Fatimskie". Głoszenie czego innego może kosztować aresztowaniem, 
sądem i śmiercią (szczególnie Arabia Saudyjska, Jemen, Iran, Pakistan, Malezja, Indonezja itp.) a 
w niektórych miejscach (zapadłych wioskach) muzułmańskich można zostać z tego powodu nawet 
zlinczowanym - były takie przypadki. 
A teraz wracam do objawień" 
Atmosfera polityczna tamtego czasu była przytłaczająca,zdominowana przez silną reakcję 
antyklerykalno-socjalistyczną. Na wsiach jednak życie nadal upływało pod znakiem kultu rodziny i 
religii. 
Aljustreal jest niewielką osadą, w której urodziła sie i mieszkała tróka małych bohaterów 10-letnia 
Lucja dos Santos (ur.22 marca 1907 roku), 9 letni Franciszek Marto (ur.11 czerwca 1908 roku) i 
jego siostra, 7 letnia Hiacynta (ur.10 marca 1910 roku). Pochodzili z rodzin wielodzietnych, 
religijnych, trudniących się pasterstwem. Dzieci spędzały swoje całe życie na pastwiskach, 
wypasając nieliczne stado owiec należące do rodziny. Wychodzą rano w południe po modlitwie, 
jedzą przyniesione ze sobą nie duże śniadanie, wracają o zachodzie słońca. Łucja jest kuzynką 
Franciszka i Hiacynty. Cała trójka przyjażni się ze sobą spędzają razem całe dnie doglądając 
trzody. 
 
Dalszy ciąg objawień fatimskich oczywiście w wersji chrześcijańskiej (rzymsko-katolickiej) a nie w 
wersji muzułmańskiej - obie pokrywają się gdzieś w około 80% głównie w ich INTERPRETACJI ale 
o tym powiem na samym końcu. 
Jeszcze raz OSTRZEGAM katolików w rozmowach na temat tych objawień szczególnie w krajach 
muzułmańskich. 
 
A więc do rzeczy: 
 
Było to pewnego wiosennego dnia i troje pastuszków znajdowało się na pastwisku na skałach Loca 
de Cabeco. Oto jak Łucja wspomina tamte chwile: 
 
"Wspinaliśmy się ze stadem na wzgórze, szukając cienia, kiedy, po zjedzeniu obiadu i po modlitwie, 
zobaczyliśmy w pewnej odległości ponad drzewami, w kierunku wschodnim światło bielsze niż 
śnieg, w którym widać było postać młodzieńca przeżroczystą i błyszczącą bardziej niż kryształ w 
blasku słonecznych promieni. Gdy sie zbliżył, mogliśmy lepiej mu się przyjrzeć. Byliśmy zdumieni i 
zamilkłyśmy z wrażenia. 
Zbliżywszy się do nas powiedział: - Nie bójcie się. Jestem Aniołem pokoju. Módlcie się ze mną.  
I uklękłszy, pochylił twarz aż do ziemi. Wiedzeni tym samym nadprzyrodzonym impulsem 
uczyniliśmy to samo i powtarzaliśmy dwa słowa przez Niego wypowiadane: Mój Boże wierzę w 
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Ciebie, wielbię Cibie, ufam Tobie i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie 
nie wierzą, nie ufają Ci i Cię nie kochają. 
Gdy powtórzył te słowa trzy razy, powstał i powiedział: W ten sposób się módlcie. Serca Jezusa i 
Maryi z uwagą słuchają waszych próśb. Potem zniknął. 
Drugie objawienie było w połowie lata, kiedy z powodu zbyt silnych upałów rano prowadziliśmy 
trzodę do domu, a wracaliśmy póżnym popołudniem. Godziny największego upału spędziliśmy w 
cieniu drzew otaczających studnie nad moim domem (Łucji). 
Nagle zjawił się przed nami ten sam Anioł. - Co robicie? –zapytał - módlcie się, dużo się módlcie! 
Serca Jezusa i Maryi chcą okazać wam wiele łask. Ofiarujcie Najwyższemu modlitwy i umartwienia. 
- w jaki sposób możemy się umartwiać? - zapytałam. 
Umartwiajcie się we wszystkim, co robicie i ofiarujcie to jako wynagrodzenie za grzechy, którymi jest 
On obrażany i aby wyprosić nawrócenie grzeszników. W ten sposób sprowadzicie pokój na waszą 
ojczyznę. Jestem Aniołem Stróżem Portugalii. 
Przede wszystkim przyjmijcie mi znoście z poddaniem cierpienia, które nasz Pan wam ześle. 
Od tego momentu zaczęliśmy ofiarowywać wszystko, co było dla nas udręką, nie szukając innych 
sposobów umartwiania się i pokuty, poza pozostawaniem całymi godzinami z twarzą na ziemi i 
powtarzaniem modlitwy Anioła - na tym koniec jednego z licznych zwierzeń Łucji. 
W pierwszych dniach pażdziernika następuje trzecie zjawienie się Anioła ciągle jeszcze w Loca do 
Cabeco. Nie będę tu opowiadał o tym spotkaniu bo opisywanie wszystkich spotkań i tych z Maryją 
to jest bardzo szeroki opis zrobiła by się z tego opisu cała internetowa książka mojego autorstwa. 
Ale będę podawał te spotkania (w opisie skróconym) w kontekście przepowiedni fatimskich a było 
ich: 6 (słownie - sześć). Oczywiście nie o wszystkich wspomnę chyba, że ktoś będzie bardzo chciał 
przecież nie opisuję też wszystkich przepowiedni Nostradamusa. 
 
PIERWSZE OBJAWIENIE: 
 
Nastąpiło po Mszy Świętej w kościele parafialnym w Fatimie-kiedy kuzyni (dzieci) poszły na 
pastwisko. 
 
Parę kroków przed sobą ponad dębem ujrzeliśmy piękną Panią w białych szatach. Była jaśniejsza 
niż słońce i świeciła olśniewającym blaskiem. Zdumieni tym widzeniem zatrzymaliśmy się. Staliśmy 
tak blisko, że znajdowaliśmy się w obrębie światła,które promieniowało z Jej Osoby na odległość 
około metra. Potem Pani powiedziała nie bójcie się niczego złego wam nie zrobię: 
- Skąd Pani jest? -zapytałam. 
- Jestem z Nieba. 
- Czego chce Pani ode mnie? 
- Przyszłam prosić was, abyście przychodzili tu przez sześć kolejnych miesięcy, dnia trzynastego,     
  o tej samej godzinie. Potem powiem wam,czego od was chcę. Powrócę tu także po raz siódmy. 
- A czy ja pójdę do nieba? 
- Pójdziesz 
- A Hiacynta? 
- Pójdzie 
- A Franciszek? 
- On też pójdzie do nieba,ale najpierw musi modlić się na swoim Różańcu. 
- Czy chcecie ofiarować Bogu wszystkie cierpienia, które zechce On na was zesłać,jako zadość  
  uczynienie za grzech którymi jest On obrażany i aby wyprowadzić nawrócenie grzeszników? 
- Tak chcemy. 
- Idżcie więc, wiele wycierpcie, ale Łaska Boża będzie was pocieszać. 
 
Podczas gdy wypowiadała te słowa (Łaska Boża), otworzyła po raz pierwszy ręce i rozlała nad nami 
silne światło. 
Po chwili powiedziała jeszcze: Odmawiajcie codziennie Różaniec, by wyprosić pokój dla świata i 
koniec wojny (trwała wówczas I-sza wojna światowa - moja uwaga do tekstu Łucji). 
Potem zaczęła się powoli wznosić w kierunku wschodnim. Otaczające Ją światło zdawało się 
torować jej drogę, aż zniknęła zupełnie. Jedynie Łucja rozmawiała, Hiacynta słuchała, Franciszek 
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widział ale nie słyszał. Wszyscy pozostali pod silnym wrażeniem, wypełnieni wewnętrzną radością. 
Oczywiście Hiacynta, najmłodsza z całej trójki nie umiała zachować tajemnicy (o co prosiła Pani) i 
powiedziała o tym wydarzeniu w domu. Wszystko się wydało. Matka Łucji oskarżyła córkę o 
kłamstwo i zbiła ją. Proboszcz,do którego zwrócono się o pomoc,powiedział, że najlepiej puścić cała 
rzecz w niepamięć. 
Pierwsze objawienie Maryi nastąpiło w niedzielę 13 maja 1917 roku. 
Drugie -13 czerwca 1917 roku 
Trzecie -13 lipca 1917 roku 
Czwarte -19 sierpnia 1917 roku 
Piąte -13 września 1917 roku 
Szóste -13 pażdziernika 1917 roku 
Do niektórych wrócę w kontekście tematu III wojny światowej. 
 
 
PIERWSZA TAJEMNICA 
 
Jak stwierdziła Łucja w swoim sprawozdaniu pierwsza tajemnica została przekazana podczas 
drugiego objawienia i dotyczyła jedynie trojga pastuszków. 
Na pytanie Łucji Matka Boska odpowiedziała, że dwoje z nich spotka się z nią w niebie.  
I rzeczywiście, Franciszek zmarł w roku 1919 na grypę hiszpankę, a Hiacynta rok póżniej na 
zapalenie płuc. 
Ta tajemnica z uwagi na temat (III wojna światowa) nas nie interesuje ale jest bardzo ciekawa. 
 
DRUGA TAJEMNICA 
 
Tematem objawienia są wojny i katastrofy.W 1941 roku Łucja zinterpretowała je jako odnoszące się 
do II wojny światowej i Rosji i do wydarzeń w Rosji. 
Wrócimy do jej treści i przedstawię nieco inne interpretacje tej Tajemnicy-przepowiedni. 
Trzecia tajemnica nie została ujawniona (nastąpiło to niedawno) spisała ją razem z poprzednimi 
pozostawiając kwestię jej upublicznienia do uznania papieża. 
Jak wiemy została ujawniona i powrócę do tego tematu dwóch: 1-ej i 2-ej tajemnicy Fatimskiej. 
Na dzisiaj kończę ciąg dalszy nastąpi. W związku z prośbą jednego z internautów o poruszenie 
tematyki fatimskiej przerwałem chwilowo scenariusz przepowiedni Nostradamusa odnośnie 
wybuchu i przebiegu III wojny światowej. 
Jak się póżniej przekonacie tajemnice fatimskie chociaż nie tak dokładne i szczegółowe jak centurie 
Nostradamusa to jednak są one zbieżne z nimi i potwierdzają GENIUSZ AUTORA 
CENTURII,ALAMACHU i dwóch Listów: do Syna Cesara i przyszłego króla Francji Henryka 
Szczęśliwego (SELINA) czyli Wielkiego pogromcę muzułmanów w III wojnie światowej bowiem 
Francja, tak Francja stanie się spowrotem królestwem i razem z Polską ma decydować o losach 
Europy. 
 
Niestety w większości katolikom jest trudno uwierzyć w wiele rzeczy również w to (ja też jestem 
katolikiem), że twierdzenie, że Jezus umarł na krzyżu zmartwychwstał i 3-go dnia powstał z 
zmarłych i jest Synem Bożym jest u muzułmanów uważane za blużnierstwo i w skrajnych 
przypadkach może się skończyć śmiercią (np:Arabii Saudyjskiej posiadanie Biblii, noszenie krzyża 
na szyi to śmierć zgodnie z obowiązującym prawem). Koran mówi, że Jezus syn Maryi był 
prorokiem mniej ważnym od Mahometa i że Jezus zmarł śmiercią naturalną. Jest poważany ale 
prawo koraniczne zabrania cyt: krzewienia kłamstw uczniów (apostołów Jezusa). 
 
O tym już pisałem, radzę jednak z Fatimą, Jezusem w krajach islamskich bardzo uważać. Podobne 
są zatargi o prawdy religijne z Żydami tam np: nie IZAAK chciał poświęcić syna Bogu a IZMAEL od 
którego pochodzą w/g Biblii, Tory i Koranu - Arabowie. Z tym też trzeba uważać. Pamiętaj rozmowy 
na tematy religijne z Żydami a szczególnie z muzułmanami są zawsze bardzo konfliktowe i w 
skrajnych wypadkach mogą być niebezpieczne!. 
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Kalendarz Majów. W roku 2012 żadnego końca świata nie będzie.Na ten rok 2012 niektórzy 
badacze Nostradamusa przewidują zniszczenie wojsk NATO w Afganistanie przez Talibów. Oprócz 
6 objawień Maryjnych w Fatimie, które wymieniłem (wszystkie są dokładnie udokumentowane i 
mógłbym je opisać) były poprzedzające je 3 objawienia Anioła Portugali, który kazał im to jest 
dzieciom poprzez pokutę i modlitwy, oraz cierpienia przygotować się na spotkanie z Matką Boską -
Piękną Panią. 
 
Wszystkie trzy (3) tajemnice czyli przepowiednie fatimskie zostały przekazane dzieciom (Łucji) w 
czasie trzeciego objawienia Maryi. 
 
O pierwszej tajemnicy pisałem dotyczyła przyszłości czyli osobistych losów dzieci fatimskich 
 
Druga - jak też pisałem - dotyczy końca I-ej wojny światowej, oraz nadejścia drugiej w czasie 
pontyfikatu papieża Piusa XII (1939-1958), z drugiej zaś "nową, jeszcze gorszą wojnę" -gdyby 
ludzie obrażali Boga i nie nawrócili się. Ponadto obarczała Rosję odpowiedzialnością za podziały na 
świecie. 
 
TRZECIA TAJEMNICA FATIMSKA 
 
Oryginalny Tekst 
 
Trzecia część tajemnicy wyjawnionej 13 lipca 1917 roku w Cova da Iria - Fatima. 
 
Piszę w duchu posłuszeństwa Tobie, mój Boże, który mi to nakazujesz poprzez Jego Ekscelencję 
Czcigodnego Biskupa Leirii i Twoją i Moją Najświętszą Matkę. 
Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie Naszej Pani nieco 
wyżej Anioła trzymającego w lewej ręce miecz;iskrząc się wyrzucał języki ognia, które zdawało się, 
że podpalą świat, ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki Naszej 
Pani w jego kierunku - Anioł wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: -Pokuta, 
Pokuta, Pokuta! I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg "coś podobnego do tego, 
jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim" Biskupa odzianego w Biel "mieliśmy 
przeczucie, że to jest Ojciec Święty". Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic 
wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki Krzyż zbity z nieociosanych 
belek jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą. Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł 
przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i 
cierpieniem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze. 
Doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, 
którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli 
jeden po drugim inni biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i 
kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami Krzyża były dwa Anioły, każdy trzymający w 
ręce konewkę kryształu, do których zbierali krew Męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się 
do Boga. 
Tuy  3-1-1944 
 
Otóż oficjalny komentarz do tej Tajemnicy kościoła rzymskokatolickiego jest taki - przedstawiam w 
skrócie: II wojna światowa, cierpienie kościoła spowodowane faszyzmem i komunizmem, zamach 
na papieża Jana Pawła II. 
 
Otóż ja i wielu badaczy Nostradamusa uważamy inaczej - zresztą kościół rzymskokatolicki 
wielokrotnie zmieniał już swoje interpretacje tajemnic w objawieniach Maryjnych, które miały 
miejsce w różnych miejscach świata. 
 
Oto czterowiersze centurii dotyczących III wojny światowej - momentu zajęcia tak ZAJĘCIA RZYMU 
przez wojska Mahdiego…  
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Persage XII 44, 66 
Miasto Romulusa zostanie oblężone' 
Za Jego rozkazem muzułmanie wewnątrz się zbuntują 
Od kul z muszkietów zginie wielu duchownych 
A Biskup Wielkiej Arki ucieknie ze swojej świątyni 
) 
Uciekając będzie stąpał po trupach swoich Kardynałów 
Gdy stanie na wzgórzu przy wielkim Krzyżu 
Ostatni Piotr Rzymianin zginie od kul i strzał szachidów. 
Tak będą zabijani oporni chrześcijanie 
 
Nic dodać nic ująć. Kościół niestety nie uznaje Nostradamusa jest mu dalej wrogi, ale ponoć w 113 
szafie (w Bibliotece Watykańskiej szafy są numerowane - jest ich bardzo dużo) trzyma proroctwa 
Nostradamusa nawet te zaginione. 
Dla wyjaśnienia … w swoich przepowiedniach Nostradamus pisze, że Machdi utworzył specjalne 
oddziały szachidów (mścicieli), którzy dla oszczędzania broni palnej byli wyposażeni w specjalne 
metalowe łuki ze strzałami powodującymi nagłą śmierć - były one zatrute. Wybijali nimi głownie 
ludność cywilną, która nie chciała przejść na Islam. 
 
Zanim przejdę do kontynuowania SCENARIUSZA wydarzeń dotyczących III wojny światowej 
poruszę sprawę papiestwa a tutaj bardzo wiarygodnym żródłem jest kronika 112 papieży 
(przyszłych od czasów Malachiasza do ostatecznych dla wiary katolickiej - tej obecnej! - zmieni się 
po III wojnie, ten kościół będzie jedenym kościołem chrześcijańskim na świecie - zginą odłamy!!!) -
podanych przez osobę świętą w kościele katolickim a mianowicie Świętego Malachiasza. Powrócę 
też (po scenariuszu do objawień Maryjnych min. - sześciu tajemnic z Medżugorie (Medjugorie) -
których jak do tej pory kościół nie uznał - a dlaczego? - napiszę za chwilę! 
 
Otóż krótki życiorys Malachiasza: 
 
Malachiasz O’Morgair irlandzki mnich i pustelnik urodził się w 1094 roku, został powołany na tron 
Biskupa miasta Armagh, ale w roku 1137 z powodu wizji porzucił dostojeństwo kościelne (zrzekł się 
godności Biskupa), by zostać umartwiającym się pustelnikiem i poświęcić się kompletacji. Już za 
życia wsławił się jako uzdrowiciel i niebywale jasnowidzący prorok. Zmarł w Clairvaux w roku 1148 
w ramionach swojego serdecznego przyjaciela Świętego Bernarda. Tradycja mówi, że w czasie 
uprzedniej wizyty w tamtejszym klasztorze (Clairvaux) w roku 1139 ułożył symboliczną liczbę 
kolejnych 112 papieży którzy mieli panować nad kościołem po jego śmierci. Na swojej liście nie 
podawał imion papieskich i dat panowania ale określił ich symbolami zgodnymi z ich rodowymi 
herbami jeżeli pochodzili z rodów arystokratycznych lub z ich pracą jaką wykonywali za swojego 
pontyfikatu. 
 
Oczywiście nie będę przedstawiał całej listy (112 papieży), ale dla naszych potrzeb przedstawię 
kilku ostatnich omówię ich i porównam do czterowierszy w centuriach Nostradamusa które są 
całkowicie zgodne. 
 
OSTATNI PAPIEŻ!!! 
 
Zgodnie z listą Świętego Malachiasza; 
 
106.PASTOR ANGELICUS - (pasterz anielski) to Pius XII (1939-1958) był pasterzem o anielskiej 
cierpliwości, dzielącym cierpienia ze swoją trzodą podczas II wojny światowej. Malachiasz o nim też 
tak mówił - bardzo trafna nazwa. 
 
107.PASTOR ET NAUTA - (pasterz i Żeglarz) to Jan XXIII (1958-1963). Był patriarchą Wenecji.    
W godle miał statek z rozwiniętym żaglem. Zaingurował poraz pierwszy zwyczajem dalekich 
podróży pasterskich. Zwołał Sobór Watykański. 
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108.FlOS FlORUM - (kwiat kwiatów) to Paweł VI (1963-1978) miał w herbie rodowym same kwiaty -
lilijki. Miał też niezwykle łagodne usposobienie. Lubił dużo słuchać a mało mówić. 
 
109.DE MEDIETATE LUNAE - (w połowie księżyca) to Jan Paweł I (1978) był papieżem przez tylko 
33 dni a jest to połowa miesiąca księżycowego. 
 
110.DE LABORE SOLIS - (w trudzie słońca) to Jan Paweł II (1978-2005) był papieżem ciągle 
podróżującym - jak nikt przed nim wokół całej ziemi wraz z ruchem słońca na nieboskłonie ciężko 
pracując i nawracając dla chwały Boga. 
 
111.DE GLORIA OLIWAE - (chwała drzewa oliwnego) to Benedykt XVI (2005?) Dawniej uważano, 
że tym papieżem będzie czarnoskóry Biskup lub Biskup o śniadej cerze. Ale nigdy nie potwierdzały 
tego przepowiednie Nostradamusa,ani innych proroków. Myślę, że ta popularna plotka o Papierzu -
Murzynie lub Mulacie wzięła się stąd, że lista papieży Świętego Malachiasza jest bardzo popularna i 
dostępna również w środowiskach kościelnych. Centurie Nostradamusa ze względu na 
skomplikowaną treść a także w niektórych krajach wprost tępione nie są powszechnie znane.  
Obecnie jest inna interpretacja potwierdzona taką o to przepowiednią Nostradamusa: 
 
Persage XII 44.7 
Za Starego Papieża półksiężyć wkroczy do Italii 
Oliwne i winne gaje będą wypalone 
Przewodnik Arki za namową Germanii 
Wystąpi o haniebny rozejm. 
 
Tak więc Malachiasz i Nostradamus w gruncie rzeczy mieli na myśli wkroczenie wojsk 
muzułmańskich (oliwkowa, śniada rasa najeźdźców, niszczenie rozpowszechnionych na południu 
Włoch gajów oliwnych) - do talii w trakcie działań III wojny światowej. Póżniej się dowiemy, że 
niestety potwierdza się to w innych pismach (świętych) i przepowiedniach.  
 
112.PETRUS ROMANUS - (Piotr Rzymski) to ostatni lub przedostatni papież, który będzie panował 
w Rzymie. Czytamy w tej przepowiedni, że będzie on panował bardzo krótko w okresie 
największych prześladowań kościoła katolickiego i w ogóle chrześcijan. Jego wybór będzie 
nieudany będzie pochodził z południowych Włoch. Wszyscy będą nim zawiedzeni-zostanie w końcu 
zamordowany. Poza tekstem (listą) Malachiasz w opisie przedstawia jeszcze Piotra Rzymskiego II 
ale nie wiadomo jak do tej pory czy należy uznać, że jest to 113 papież czy ten sam czyli 112 bo 
pierwszym był Apostoł Piotr. Dotychczas szanując tego Apostoła żaden z papieży nie zdecydował 
się przybrać imienia Piotr. Zdaje się jednak (Nostradamus), że Piotr Rzymski będzie ostatnim 
papieżem rezydującym w Rzymie i stojącym na czele obecnego kościoła katolickiego. Wszyscy 
jasnowidze o uznanej marce mówią, że papiestwo zostanie odtworzone ale na innych zasadach bo 
inny też będzie zjednoczony kościół chrześcijański. Siedzibą tych papieży po 22 letniej przerwie po 
zamordowaniu Piotra Rzymskiego będzie Awinion we Francji (kiedyś niewola awiniońska - papieże 
tam rezydowali). Z proroctw można się dowiedzieć, że zlikwidowane zostaną wszystkie zakony i 
męskie i żeńskie. Zostanie zniesiona rozbudowana hierarchia kościelna. Zostanie zlikwidowany 
przepych ceremonialny w czasie mszy. Wiara zostanie oparta Tylko na Biblii. Zostanie z wyjątkiem 
Apostołów zlikwidowany kult świętych itd. itp. Kościół stanie się po prostu skromny, to znaczy taki 
jak we wczesnym chrześcijaństwie - ale to już inna sprawa. 
 
Na dzisiaj już dosyć - jutro jeżeli zdrowie pozwoli przejdę do kontynuacji przerwanego 
SCENARIUSZA wydarzeń odnośnie III wojny światowej. 
 
Jeszcze jedno do tych,którzy tak łatwo się wyśmiewają z innych i ich przekonań; 
Oto przykłady wszechrzeczy z których z których wiele osób się wyśmiewa i traktuje je jako 
BZDURY. 
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Bzdurami u nich są np: 
- wszystkie religie (bo to dla nich bajki) lub jedna z nich,  
- budowa atomu bo go nie widać choć faktycznie jest ona inna niż go się jeszcze pokazuje w 
szkołach (ma być to zmienione) 
- są tacy co nie wierzą w duchy bo ich nie widać ale wierzą w atomy choć też ich nie widać (przez 
mikroskop elektronowy widać tylko cząsteczki chemiczne a nie atomy) 
- są tacy co dalej nie wierzą w prawa fizyki choć oglądają telewizję, słuchają radia, grają na 
komputerach zamiast przy pomocy ich np. pracować lub właśnie dyskutować - et cetera. 
- są tacy co nie wierzą w odkrycia kosmologiczne np: "czarne dziury" - czyli zachowują się jak ci 
kiedyś w stosunku np; do  M.Kopernika. 
 
To tak do zastanowienia dla tych co szafują słowem – BZDURA - bez merytorycznej dyskusji. 
Najłatwiej jest powiedzieć, że coś jest bzdurą. PO CO MYŚLEĆ I DYSKUTOWAĆ. DO TEGO JEST 
PRZECIEŻ POTRZEBNY WYSIŁEK UMYSŁOWY! Znam takich co naukowców nazywają idiotami 
ale później w życiu z ich wynalazków korzystają. Najlepiej i najprościej powiedzieć słowo 
”BZDURA!” A może życie jest bzdurą i nie trzeba nad tym się dłużej zastanawiać? 
 
 
Nostradamus w swoich centuriach pisał też (a żył w XVI wieku) - że kiedyś w przyszłości na ziemi 
będzie tak ,że; 
- ludzie będą ze sobą rozmawiać, chociaż nie będą się widzieć bo będą od siebie oddaleni nawet  
  o setki kilometrów. 
- nie będą potrzebni malarze portreciści, bo obraz ludzi będzie przy pomocy specjalnych małych 
  pudełek uwidoczniony na kartce papieru 
- ludzie będą sami siebie widzieli w specjalnych pudełkach, których przód będzie podobny do lustra, 
  będą tam się poruszali i mówili do siebie - to wszystko będą całymi dniami oglądali zapominając o 
  spacerach, będą tam przekazywane wiadomości z całego świata bo świat stanie się dla nich mały. 
- będą jeździli w karetach nie ciągnionych przez zwierzęta, bo te będą same jeżdziły 
- statki morskie i rzeczne nie będą miały żagli ani wioseł, będą za to szybko pływały - będą to całe  
  miasta na wodzie - nie które będą pływały pod wodą 
- w powietrzu będą latały podniebne statki - tak jak orły i inne ptaki jedne będą duże drugie mniejsze 
  lub małe. 
- kobiety będą się ubierały tak jak mężczyżni i obie płcie czasami będzie trudno rozpoznać 
 
Nostradamus nie znał takich słów jak: samolot, samochód, telewizor, telefon komputer, satelita, 
pociąg metro itd. - musiał to jakoś opisać!!! 
Co byście o nim powiedzieli gdybyście tak jak on żyli w XVi wieku – na pewno ,że gada BZDURY I 
ZBZIKOWAŁ! 
I tak o nim mówili mu współcześni, duchowni określali go wariatem opanowanym przez SZATANA i 
ostrzegali przed nim wiernych w czasie mszy św. 
Musiał więc zmieniać miejsce swojego zamieszkania i kamuflować swoje przepowiednie. 
Nie wiem czy wiecie ale zdecydowana ich większość ukazała się dopiero po jego śmierci - za życia 
bał się ich wydać! 
A teraz nie którzy (niedowiarki) będą mogli Nostradamusa nazwać WARIATEM I PSYCHOLEM i 
sobie ulżyć! bo podam kilka przykładów o życiu ludzi w póżniejszych czasach to jest do roku 3792 
(chociaż, później będą lata inaczej liczone -po kontaktach z cywilizacjami pozaziemskimi) 
Przykłady postępu technicznego ludności z centurii Nostradamusa: 
 
- ludzie będą sie przemieszczać na ziemi i poza ziemią w czasie krótszym niż mrugnięcie oka,   
  i nie będą do tego potrzebne żadne pojazdy; na ziemi, na wodzie, pod nią w powietrzu, w niebie,  
  na księżycu i planetach 
- będą latali do gwiazd świecących na niebie, które się okażą takie jak nasze słońce tam odkryją  
  nowe ziemie i będą je kolonizować 
- ludzie będą mieli takie statki niebieskie, że po ich starcie z ziemi na dużą odległość od niej, żeby  
  nie było na niej katastrofy wystrzelą jak z muszkietu kula, a przed nimi niebo się zmarszczy  
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  i znikną przy pomocy tajemnej, żeby nagle znależć się przy wybranej gwieżdzie na niebie. 
- po ziemi i poza nią na księżycu i innych ciałach niebieskich będą chodziły istoty wytworzone  
  sztucznie przez ludzi i tak bedą do nich podobne, że trudno będzie je można od ludzi rozróżnić, 
- Nostradamus pisze że te sztuczne istoty stworzone przez człowieka będą najpierw go nie 
przypominały w wyglądzie – będą uwaga! drogie i trudno dostępne, póżniej zaś będą prawie tacy 
jak ludzie (trudno będzie je rozpoznać po wyglądzie), będą mówiły, widziały i słuchały poleceń, 
będą zamiast ludzi ciężko pracowali. Będą wytwarzane jako; mężczyżni, kobiety i dzieci będą 
robotnikami, gospodyniami domowymi, opiekunkami, sanitariuszkami, nauczycielami, nawet nie 
które lekarzami - ba! - będą nawet służyć ludziom jako kochankowie z czego Nostradamus był 
bardzo oburzony! - dzieci roboty będą umilały życie samotnym dzieciom i dorosłym. To oni niby 
ludzie (jak ich nazywa Nostradamus) najpierw mają przygotować (inne ziemie), czyli planety do 
skolonizowania przez ludzi, będą forpocztą w badaniach kosmosu tak jak teraz sztuczne próbniki o 
których Nostradamus też zresztą pisał. W jednym z czterowierszy napisał o zdobyciu księżyca i 
wylądowaniu na nim w roku 1969 - tak: 
 
Persage XI 28,3 
W erze podboju Saturn wystartuje  
Jak kula armatnia wyleci poza ziemię 
Trzech z Ameryki odłączy się na niebie  
I ich Orzeł wyląduje na Księżycu 
 
UWAGA! 
Cóż za wizja: Rakieta wystrzelona na księżyc nazywała się ”Saturn” a pierwszy pojazd Armstronga  
”Orzeł”.  
Choć nigdzie w znanych centuriach nie napisał Nostradamus jego nazwiska to tak opisał pobyt na 
księżycu 
  
c.d. 
Jeden z nich postawił stopę 
Póżniej będzie to powtarzane  
Nie znajdą tam niczego co by było pomocne 
Po wielu latach powrócą i pozostaną na zawsze 
 
Dla przykładu jakim geniuszem wizjonerem był Nostradamus podam czterowiersz z centuri o 
odkryciu radu przez Skłodowską 
 
Persage 10 1,22 
Kobieta ze wschodu Europy  
Odkryje to co zawsze żyje 
Choć rad jest bez duszy to powoduje zranienia 
Aż zostanie sztucznie wytrzebiony.  
 
Na koniec rozważań o przyszłości ludzkości (bo nie jest to tematem tej strony) podkreślam, że 
Nostradamus nigdy nie pisał o końcu życia na ziemi, Apokalipsie i Armagedonie tak jak to często 
przepowiadają lub przypisują mu ludzie nieznający jego twórczości! Nostradamus opisał dzieje 
ludzkości (podał sam datę w/g kalendarza gregoriańskiego) do roku 3792. 
Po tej dacie -jak napisał -  ludzie będą bytami bardziej duchowymi niż cielesnymi, będą mogli 
przybierać różne formy cielesne również nie znane na ziemi. Właściwie osiągną nieśmiertelność i 
będą tak jak inne rozumne istoty w kosmosie (w niebie jak pisze Nostradamus) Aniołami, dziećmi 
wszechświata i gwiazd. Spotkają się jak pisze Nostradamus ze zmarłymi duchami swoich 
przodków, które po śmierci na ziemi zostały przeniesione -UWAGA!- przez Stwórcę "korytarzami 
niebieskimi" do innych obszarów nieba aby na innych ziemiach planetach się rozwijać 
technologicznie i zrozumieć sens istnienia kosmosu i Pana Boga. Ale uwaga nie którzy zmarli za 
grzechy przestaną istnieć przestaną być bytami. Każdy może sam zniszczyć swoją przyszłą 
NIEŚMIERTELNOŚĆ!-CAŁKOWITE POZNANIE BOGA, NIEŚMIERTELNOŚĆ, SPOTKANIE ZE 
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ZMARŁYMI - którzy sobie na wieczność zasłużyli Nostradamus przewidział na 3-cie tysiąclecie - na 
3792 rok przewidział spełnienie się Księgi Daniela ze Starego Testamentu, Apokalipsy Św.Jana z 
Nowego Testamentu i innych świętych ksiąg. Armagedonu, jako ostatecznej bitwy z 4-tym 
Antychrystem (już pisałem o tym – czyli, że ostatnią będzie dziwna i niezrozumiała wojna ze 
Śmiercią) 
 
W/g niego III wojna Światowa nie będzie zapowiadanym przyjściem Chrystusa a będzie nią ostatni 
etap cielesnego i śmiertelnego życia ludzkości po ostatniej wojnie ludzkości to jest ze Śmiercią tak 
ją nazwał. 
Nostradamus był bardzo wierzącym katolikiem choć pochodzenia żydowskiego. 
 
Kościół nazywał go heretykiem, wyklinano jego twórczość, była tępiona i zakazana. Groziła mu 
śmierć, sąd Świętej Inkwizycji i spalenie na stosie. 
A teraz wracam do scenariusza wydarzeń związanych z III wojną światową wynikającą z 
przepowiedni Nostradamusa. 
Otóż chcę zwrócić uwagę, że Nostradamus nie wymienia Bin Ladena z nazwiska. Wydaje się też 
(na pewno), że to nie on będzie "twórcą"potęgi Islamskiej. Będzie nią osoba - Arab - nazywany 
przez Nostradamusa kilkoma nazwami: Antychryst, III Antychryst, Machdi, Wielki Pogromca Krzyża, 
Mahdi Zdobywca, Jednooki, Jednooki Bandyta, Mesjasz Arabów, Omar Zdobywca, Mechmed 
Wielki. 
 
Ale Napoleona I Bonaparte też różnie nazywał:Na 'Polleon,Cesarz Francuzów, Rozbójnik z Korsyki, 
Antychryst I,Podpalacz Moskwy, Wielki Korsykanin,Wielki Oszust,Wielki Kaierowicz 
 
Tak było z innymi np: 
 
Hitlera nazywał w centuriach: Hister, Wielki Hister, Wielki Morderca, II Antychryst, Wcielenie Diabła, 
Wielki Austriak, Podżegacz Wojenny, Głupi Aryjczyk, Żydowski Aryjczyk, Krwiopijca. 
Stalina nazywał tak: Wielki Mściciel, Lewa ręka II Antychrysta, Wielki Oszust, Stalin,Głupi Gruzin, 
Uczeń Morusa, Zabójca Niewinnych, Wielki Tchórz, Wielki Pogromca Kościoła 
Lenina nazywał tak: Urzędnik robotników, Więzień znad Leny, Bóg głupich, Mądry Idiota, Żydowski 
Rusin, Zboczony Rozum. 
Prezydenta Lincolna: Lincoln, Ulubieniec Niewolników, Wybawca Czarnych, Inteligent, Samobójca 
Prezydenta Roosevelta; Wielki Amerykanin, Król bez Korony, Wielki Kaleka, Krzewiciel Pokoju, 
Kochający Lud, Przyjaciel Rusina. 
 
I mogę tak podawać wielu przywódców państw byłych, obecnych i przyszłych. 
Co do obecnych czasów to myślę, że czterowiersze centurii dotyczące Prezydenta Obamy 
to następujące odniesienia do jego osoby:Afrykanin, Śniady, Wielki Śniady, Oliwkowy mąż, Wielki 
Słabeusz, Przywódca Przybysz, Wielki Naiwny, Wielbiciel Niedżwiedzia, Człowiek bez rozumu 
 
Oczywiście, że jest też dość sporo czterowierszy poświęconych POLSCE i jej przywódcom ale 
głównie po III wojnie światowej kiedy stanie się tak naprawdę POLSKA WIELKIM MOCARSTWEM 
A NASZEGO JĘZYKA BĘDĄ SIĘ UCZYĆ WSZYSCY - jak obecnie angielskiego) -przedtem jednak 
będzie przyjażń z Arabami - nieprzyjemne a nawet krwawe (wewnętrznie) przejście Polski na 
Islam!!! Prześladowanie Kościołów chrześcijańskich i w końcu TRYUMFALNY POWRÓT POLSKI 
NA ŁONO JEZUSA CHRYSTUSA.  O TYM PISZE NOSTRADAMUS!!! FRANCJA i POLSKA 
BĘDĄ RZĄDZIŁY EUROPĄ i MIAŁY OGROMNY WPŁYW NA DALSZE LOSY ŚWIATA. POLSKA 
BĘDZIE PODBIJAĆ KOSMOS I GO KOLONIZOWAĆ TAK O TO PISZE NOSTRADAMUS: 
 
Persage IX 44,88 
Po 500 kraj Jagiellonów powstanie z kolan 
Zastąpi na wschodzie Wielkiego Rusa 
Razem z Francją w wielkim przymierzu  
Po III wojnie rządzić będą Europą 
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) 
To co Wielkiemu Słowianinowi się nie udało 
To jego mierny mały brat dokończy 
Nie siłą a słowem przekonywania 
Małe Kraje Wschodu zrobją z nim konfederację 
) 
Po nowym odrodzeniu nowy kościół powstanie 
Przyjmie imię Paulistów po Wielkim Rodaku 
Cud Maryi pomimo straty obrazu 
Będzie czuwał nad jego wielkością 
) 
Francja i Polska zdobywcy Nieba 
Wraz z Nowym Neptunem,Smokiem i Brazą 
Będą dawali wszystkim wybawienie 
I miłość do gwiazd która wszem zapanuje. 
 
 
Czyż nie są to piękne prorocze słowa dotyczące naszej ojczyzny, jej przyszłości i wielkości. 
Ale pamiętajcie w Polsce jak w całej Europie ma być krzewiony Islam,który początkowo będzie 
zwyciężał i podbije prawie całą Europę. 
A teraz powiem jedno, patrzę się na to co dzieje się obecnie w Polsce i przytoczę następujące 
czterowiersze Nostradamusa - ich nie będę komentował bo po co! - mnie nie interesują obecne 
poglądy i miłości polityczne!-Ja patrzę w przyszłość przede wszystkim POLSKI i NARODU 
POLSKIEGO I TO BEZ UPRZEDZEŃ I NIENAWIŚCI KTÓREJ NAJWIĘKSZYM WROGIEM JEST 
PAN BÓG -STWÓRCA NIEBA I ZIEMI - a więc: 
 
Persage X 33,66 
Kraj nad Wisłą podzielony na pół 
Bliżniacy lubią władzę i rewolty 
Krasomówczy Kaszub o języku węża 
Ochroni kraj mimo wielu wrogów 
) 
Po wielkiej burzy wielkie opamiętanie 
Nastąpi przełom i zmiana władzy 
Kościół Jezusa nie osiągnie celu 
Bo przepych i bogactwo będą mu przeszkodą 
) 
Nowe prawo po wielkim wzburzeniu 
Będzie biczem dla starego kościoła 
Biskup z Krakowa ogłosi secesję 
Co będzie początkiem jego odnowienia 
) 
Wyznawcy Chrystusa będą wrogami 
Za sprawą zakonnika żądnego sławy 
Prawda i kłamstwo będą wymieszane 
Tak ,że nikt nie pojmie co jest ich różnicą  
 
Nic dodać, nic ująć! - Przekonamy się chyba niedługo czy to się spełni! 
Rozgadałem sę o swojej Ojczyżnie Polsce, ale muszę wrócić do tematu (SCENARIUSZA).  
Ale to za chwilę. 
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SCENARIUSZ - następnych zdarzeń; 
 
Persagę II 66,1 
U Taliba brak pieniędzy i broni 
Nie ten co zaczął to skończy 
Przybędzie bogaty z Arabii Mahometa 
I klęski w Wielkie zwycięstwa przemieni 
) 
Jednoki i namaszczony zostanie Wielkim Machdim  
Przedtem wybije wszystkich przywódców 
Ciało szukanego przez sprzymierzonych 
Zawiśnie po wybuchu wielkiego grzyba 
 
Przypuszczam, że Bin Laden nie będzie pojmany przez Amerykanów a po zdobyciu Pakistanu 
przez Talibów i zniszczeniu aliantów (NATO) bronią jądrową zostanie ukarany (poświęcony przez 
jeszcze bardziej bezwzględnego i krwiożerczego Mahdiego) zabity i powieszony za nogi (jak 
przedtem Mussolini), żeby odżegnać zachód od kontrataku jądrowego. 
 
Po przerywniku, że Machdi to nie Bin Laden przedstawiam dalsze wydarzenia: 
- Rosja otoczona przez Chiny (Smoka) i Taliban (Wielbłąda) wije się jak wąż, ale nikt nie chce jej 
pomóc. Oba kraje Chiny i Imperium Wielkiego Talibanu okrążają ją i obrażają coraz bardziej i 
bezlitośnie oraz wysyłają tam swoje: kapitały robotników itd. - a Chiny rolników. Pprzeprowadzają 
akcje dywersyjne po prostu ją osłabjają od wewnątrz. Rosja osłabiona traktatem rozbrojeniowym z 
USA traci jeszcze jeden argument - ARGUMENT SIŁY: 
 
Persage XI 33, 7 
Smok i Wielbłąd wykupili ukradkiem tajemnice 
Niszczycielska broń Słowianina nie wystartuje 
Niebo nad Rusią będzie we władzy wrogów 
Kres Wielkiego Państwa i Narodu stanie się faktem 
 
Widać, że inwigilacja Rosji przyniesie skutek, kraj stanie się bezbronny wobec agresji ze wszystkich 
stron, póżniej zresztą zdobywcy muzułmańscy będą w podobny sposób zdobywać łatwowierną - jak 
nazywa Nostradamus - Europę. Zniszczenie Rosji będzie tylko początkiem niszczenia Europy, która 
niestety nie będzie chciała Rosji pomóc i się wtrącać - bo po co! Ważne żeby u nas był spokój. 
 
Ostatnio Putin odwiedził Chiny. Chiny spoglądają i inwestują miliardy $ na i w Syberię. 
Na Syberii terytorium równym Chinom, żyje 18 mil obywateli Rosji. Przy granicy po stronie Chińskiej 
na obszarze 1/25 Syberii, żyje 180 mil Chińczyków. 
Dziś Chiny to PIERWSZA potęga gospodarcza i finansowa świata, USA trzymają w garści, i na 
swoim pasku, krótko. 
 
Mając duże rezerwy walutowe Chiny kredytują inicjatywy gospodarcze innych krajów. Szczególną 
uwagę poświęcają inwestycjom w energetykę i surowce. Przykładem może tu być wsparcie 
kazachskiego narodowego koncernu naftowego KazMunaiGaz, który otrzyma od China National 
Petroleum Company (to jeden z największych chińskich państwowych koncernów paliwowych) 5 
mld USD. Także drugie 5 mld USD otrzyma Kazachski Bank Rozwoju od Export-Import Bank of 
China. Chiny wsparły też rosyjskie koncerny Rosnieft i Transnieft pozyczką 25 mld USD. W zamian 
do 2010 r. zostanie ułoży ropociąg z Syberii do Chin i przez 20 lat Rosja będzie nim dostarczać do 
Państwa Środka co najmniej 15 mln ton ropy rocznie. Chiny inwestują też w Wenezueli (8-12 mld 
USD) w zamian za dostawy ropy naftowej i paliw), a także w krajach afrykańskich... 
 
Polityka chińska ostatnich lat wobec dolara nie jest jednoznaczna, Chiny są dziś w posiadaniu 
największych w świecie rezerw walutowych (7 bln USD), z czego (jak oceniają analitycy) ok. 70% 
jest ulokowanych w amerykańskich papierach wartościowych. Oznacza to, że podważając światową 
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pozycję dolara Chiny wystawiają na niebezpieczeństwo także swoje zasoby. O problemach budżetu 
amerykańskiego wiadomo od dawna, bo nie jest żadną tajemnicą corocznie wzrastający deficyt i 
dług publiczny. W tym kontekście nie do końca zrozumiały jest finalny cel polityki ostatnich lat z 
pożyczaniem pieniędzy przez jeszcze biedne Chiny bogatej Ameryce szczególnie, gdy od 
dłuższego czasu realne jest zagrożenie spadkiem wartości amerykańskiej waluty na rynkach 
międzynarodowych, a nawet możliwe jest załamanie się jej rynkowej pozycji. 
 
Jak już pisałem uprzednio III Wojna Światowa wybuchnie następnego dnia w nocy zaraz po 
zawarciu na Kongresie Jerozolimskim, traktatu pokojowego i ogłoszenia wieczystego pokoju na cały 
świat. 
Nostradamus SUPERTERRORYZM ISLAMSKI (10 lat -dekada) liczony od zniszczenia w wielkim 
mieście cyt; "dwóch szklanych braci" czyli od 2001 roku nie uważa za początek wielkiej III wojny. 
Również wydarzenia związane ze zniszczeniem przez Talibów wojsk NATO, - powstanie Wielkiego 
Kalibanu, - przyłączenie do niego:Afganistanu,Iranu i byłych azjatyckich muzułmańskich republik 
radzieckichnie uważa On (Nostradamus) za początek III wojny.Jest to tak zwane PRELUDIUM 
wydarzeń doprowadzające do jej wybuchu.Takie samo preludium działań było przed wybuchem II 
wojny światowej. Otóż w latach 30-tych ubiegłego wieku przed wybuchem II wojny Japonia napada 
na Chiny i zajmuje dużą część ich terytorium. Włochy napadają w Afryce na Etiopię (Abisynię) i ją 
okupują, Niemcy Hitlera wprowadzają swoje wojska do zmilitaryzowanej Nadrenii i Okręgu 
Węglowego Saary, następnie dokonują tzw: Anschlussu (przyłączenia) Austrii do Rzeszy. Przedtem 
wraz z Włochami przy biernym stanowisku: W.Brytanii i Francji uczestniczą w krwawej wojnie 
domowej po stronie wojsk generała Franko.Zachód wciąż ustępuje i zawiera niemądre (jak pisze 
Nostradamus) traktaty. W roku 1938 podpisany został sławny traktat (pakt) Monachijski, który 
najpierw doprowadził do zajęcia przez Niemcy czeskich Sudetów - a następnie rozbioru 
Czechosłowacji (w którym niestety uczestniczyła też Polska-zajęcie Zaolzia) i przekształcenia tego 
kraju w kolonię niemiecką tzw: Protektorat Czech i Moraw. Zaraz potem Niemcy wtrącają się w spór 
graniczny Węgier z Rumunią o Siedmiogród (Transylwanię), którą zamieszkiwała 3 milionowa 
rzesza Węgrów i Niemców popierając roszczenia terytorialne Węgier. Pod wpływem nacisku Hitlera 
prawie całe sporne terytorium wielkości Słowacji zostało przyłączone do Węgier. A ZACHÓD CÓŻ 
przyglądał sie tylko i nie interweniował. Dopiero 1 września 1939 roku kiedy Hitler napadł na Polskę 
W.Brytania i Francja wypowiedziały 3 września wojnę. Ale z treści centurii Nostradamusa 
dotyczących II wojny Światowej wynika, że powodem wypowiedzenia przez Anglię i Francję wojny 
Niemcom nie była chęć pomocy Polsce (co we wrześniu 1939 roku okazało się faktem) a strach 
przed PAKTEM RIBBENTROP MOŁOTOW podpisanym w Moskwie, ktoy z Niemiec i Rosji uczynił 
przyjaciół i sojuszników co w niecałe 2 lata pózniej nie przeszkodziło Hitlerowi oszukać Stalina i 
napaść na ZSRR. Stalin nie mógł sobie darować zdrady Hitlera oczekiwał buntu swoich kolegów w 
Biurze Politycznym Kompartii i obalenia go. Jak mówił Beria miał tak zwaną 3-y dniówkę upijał się 
do nieprzytomności. Dopiero wystraszeni ewentualną klęską kompani zamiast go obalić (czego się 
panicznie bał) uczucili go i przyrzekli mu dozgonną; wierność, posłuszeństwo i służbę. 
 
Jak napisał Nostradamus - KRAJE ZACHODU NICZEGO SIĘ NIE NAUCZYLI PO LEKCJI II 
WOJNY ŚWIATOWEJ ZGOTOWANEJ IM PRZEZ PRZYSZŁYCH WROGÓW - PO PROSTU 
BĘDĄPODPISYWAĆ NIE KORZYSTNE DLA NICH I NIC NIE ZNACZĄCE TRAKTATY 
POKOJOWE I ROZBROJENIOWE I OBSERWOWAĆ WZRASTAJĄCA WCIĄRZ EKSPANSJE 
WOJUJACEGO TALIBANU I CHIN - gospodarczą, polityczną i terytorialną. 
 
A JAK ZACHÓD SIĘ JUŻ OBUDZI - TO BĘDZIE ZA PÓŻNO. 
WIELKI TALIBAN I CHINY STANĄ U WRÓT EUROPY. 
 
WIELKI TALIBAN ZNAJDZIE SIĘ NA GRANICACH TURCJI I HISZPANI (od niej będzie go tylko 
odgradzała cieśnina gibraltarska) a CZERWONE CHINY dojdą AŻ DO URALU w niektórych 
miejscach go przekraczając. Na wezwanie Wielkiego "CZI" jak go nazywa Nostradamus - będą za 
wojskami chińskim maszerowały wielkie "rzesze" chińczyków i natychmiast zasiedlały tereny Sybeii 
i Dalekiego Wschodu - jak podaje aotor Centurii - 300 milionów głów. 
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Jak pisze Nostradamus i Taliban i Chiny będą podpisywały różne korzystne dla siebie umowy i 
traktaty z USA, Europą zachodnią i Rosją, żeby po prost oszukać i UŚPIĆ czujność tych państw. 
Póżniej j z osłabioną wewnętrznie Rosją (rywalizacja przywódców i rewolta armii) nie będą chciały z 
tym krajem wogóle podpisywać żadnych układów i umów. 
 
Inwazję na Europę Wielkiego Talibanu ułatwi też (jak pisze Nostradamus wielka katastrofa 
kosmiczna spowodowana upadkiem wielkiego meteorytu lub odłamka komety na środkowy 
północny Atlantyk jego skutki będą TRAGICZNE Dla Krajów północnej Ameryki i Europy - o tym też 
napiszę. Katastrofa ta spowoduje całkowite odcięcię przebiegu informacji (na wiele lat) co się dzieje 
na innych kontynentach - po nim nastąpią związane z tą katastrofą inne katastrofą inne tragiczne 
wydarzenia Ale o tym póżniej. 
 
Sytuacja geopolityczna Świata w przeddzień wybuchu III wojny światowej. 
 
ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych) liczy 10 a nie jak obecnie 5 członków stałych z 
prawem veta. Do takich państw jak: USA, Rosja, Chiny, W.Brytania i Francja dołączone są 
najprawdopodobniej; Indie, Japonia, Niemcy, Brazylia i Wielki Taliban lub RPA (Republika 
Południowej Afryki) - nie którzy badacze twierdzą, że UE czyli - Unia Europejska - trudno to 
stwierdzić z tym, że pierwsze cztery nowe kraje są raczej pewne jasno to nie wynika. Zostają 
włączone kraje które zostały nowymi potęgami gospodarczymi i wojskowymi lub silnie od zawsze 
ale te które Niemcy i Japonia przegrały II wojnę światową. 
Powiększenie Rady Bezpieczeństwa z 5 do 10 członków z prawem veta jeszcze bardziej sparaliżuje 
działalność ONZ w nadzwyczajnych sytuacjach międzynarodowych to jest konfliktach. 
 
Persage I 64,1 
Dziesięciu będzie sparaliżowanych w działaniach 
Wielka Rada będzie bezwolna przez prawo veta 
Każde z mocnych będzie blokowało prawie wszystko 
Pięciu starych póżniej dojrzy swój błąd. 
 
Jak więc widać dotychczasowi członkowie stali RB zaczną pózniej żałować, że się zgodzili na 
rozszerzenie Rady. 
 
Unia Europejska się wzmocni,ale rozszerzenie jej się zatrzyma na długie lata.Nostradamus 
wspomina, że do Unii będą włączone prawie wszystkie państwa europejskie z wyjątkiem Turcji i 
Ukrainy - rozmowy z nimi będą trwały, aż do wybuchu wojny. Będa opory przed jej (UE) dalszą 
integracją co w/g Nostradamusa jest błędem tak samo jak nie przeciwstawienie się państw Europy 
zachodniej przed masową imigracją muzułmańską. Nostradamus wyrażnie potępia też laicyzację 
Europy i jej islamizację, 
 
Persage II 12,34 
Unia przez opory nie będzie działać 
Wszyscy zobaczą jaka jest słaba 
Taliban będzie się cieszył i zbroił swoich 
Aż wyda rozkaz do wybuchu rebelii 
) 
Europo bez Jezusa - już nie jesteś sobą 
I ci bez wiary i ci od Mahometa  
Przez długie lata będą cię opluwać  
I od wewnątrz niszczyć aż do samych kości. 
 
 
Jest jeden czterowiersz, który mówi dokładnie (co prawda bez daty,ale można przewidzieć) - prócz 
oczywiście tzw Traktatu Jerozolimskiego, kiedy znajdziemy się w przededniu III wony światowej. 
A oto ten czterowiersz. 
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Persage II 23,1 
Stary Kanclerz Wołu ostatni raz  
Odwiedzi Francję i Elizejskie Pola 
Na miesiąc przed III wojną- 
Podpisze przymierze w Pałacu Królów 
 
Między innymi Wołem Nostradamus określał Niemcy, Germanię. Widać więc, że III wojna 
wybuchnie jak Kanclerzem Niemiec będzie stary człowiek sędziwy. 
W dalszych (rozrzuconych) czterowierszach pisze, że tym przymierzem będzie nowy traktat 
wojskowy Francusko-Niemiecki (NATO będzie bardzo osłabione o czym póżniej) który został 
zawarty dla obrony przed Talibanem. 
Ale po kilku klęskach NIEMCY zdradzą Europę i Francję - jeszcze o tym napiszę. 
 
Na dzisiaj kończę, dalsza część w poniedziałek. Przejdę już do wybuchu III wojny i katastrofy 
kosmicznej, która po trzech (3-ech) latach jej trwania nastąpi. Będą to niestety rzeczy BARDZO 
STRASZNE - w/g Nostradamusa w wyniku wojny i katastrofy to jest ich skutków przede wszystkim: 
masowych zniszczeń min. od wybuchów bomb jądrowych, mrozów, upałów, suszy, głodu, chorób, 
plag min. szczurów i szarańczy itd itp zginie ponad połowa ludności świata czyli ponad 3-y miliardy. 
No cóż, pisałem już, że na okres 50 lat po samej wojnie świat się cofnie np w wyniku zakłóceń 
klimatycznych i magnetycznych spowodowanych skutkami wojny i katastrofy nie będzie można 
korzystać z telewizji, komputerów itd; wrócą po wojnie kartki na żywność, limitowana będzie 
dostawa prądu, paliw, benzyny itd itp. 
 
Zawartość tych stron jest zbiorem przepowiedni mogących mieć potwierdzenie po roku 2000. 
Nostradamus spisując centurie często korzystał z Biblii, analizował pewne fakty z przyszłości, by 
potwierdzić w ten sposób zgodność z jego wizjami. Niektóre wątki dotyczące XXI wieku zawarte w 
Biblii nie mają swojego potwierdzenia (celowo) w proroczych tekstach wieszcza i odwrotnie. Jednak 
oba przesłania do ogółu ludzkości harmonizują się w pewien sposób, a nawet się nawzajem 
uzupełniają. Dlatego też korzystając z tych dwóch źródeł można dojść do większego poznania 
wiedzy tajemnej pozostawionej nam przez proroków. 
Interpretacje do wersów Nostradamusa, zawarte na tych stronach, nie oznaczają jakiejś wyroczni 
czy też jedynej i ostatecznej formy, do której trzeba się zastosować. Pomyłki zdarzają się każdemu, 
szczególnie podczas interpretacji. 
Wizjonerzy, którzy otrzymywali wizje dni ostatnich, pod wpływem wielkich emocji, doznawali 
fizycznego uszczerbku na zdrowiu, a także wiele nieprzyjemnych doznań psychicznych. 
Przykładem może być prorok Daniel, który po wizji przyszłości ciężko się rozchorował. To co ujrzał 
w swojej wizji było właśnie przyczyną choroby, która trwała ok. 3 tygodni. Nostradamus również 
doświadczył cierpień, które miały miejsce po proroczych wizjach. Wizje te w obu przypadkach 
dotyczyły czasów ostatecznych, które będą czasami pełnymi chaosu na naszej planecie pod 
panowaniem bardzo groźnego, wpływowego i okrutnego władcy, bliżej nam znanego pod nazwą 
"antychryst". 
W centuriach Nostradamusa można zauważyć silny akcent na tą postać i wszystkie wydarzenia 
mające miejsce pod jego rządami. Nasuwa się pytanie co tak przerażającego ujrzeli wizjonerzy i 
czego się obawiali? Poniższe słowa proroków zapwene zobrazują nadchodzącą przyszłość:  
 
Kiedy nadejdą owe czasy, przypadnie ludziom mordować swoich najbliższych, bliźnich, i wystąpi w 
nich taki strach, że gdy usłyszą wieści ze świata będą masowo mdleli. Nastąpią tak okrutne czasy, 
że ludzie będą chodzić i szukać śmierci, ale jej nie znajdą. Bóg tak ukarze ludzi, że ich ciała będą 
gnić i odpadać kawałkami, oczy zgniją w oczodołach... Ponadto świat czeka wiele katastrof, 
piekielny żar z nieba, głód, zarazy, tak że będą chodzić i gryźć języki z bólu. 
 
Z pewnością są to pesymistyczne wizje przyszłości, lecz przyglądając się na dzisiejsze 
postępowanie ludzkości, a wręcz jej zezwierzęcenie, może to stanowić bodziec do zastanowienia 
się nad swoimi poczynaniami i przyszłymi tego konsekwencjami.  
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KATAKLIZMY 
Rzym się zatrzęsie i Loara, 
Ziemia tak się zatrzęsie, że runie wielki teatr, 
Wielki wstrząs nastąpi w maju, 
W pobliżu Orgon szaleje wojna, w Rzymie widać wielkie nieszczęście, 
Potem grad spadnie większy od jaja, 
Pod koniec ery raka będzie susza, 
Ryba w morzu i rzece się ugotuje, 
Bezbronna i wyczerpana od żaru z nieba, 
Ogień i trzęsienie ziemi, powódź i nieszczęśliwy koniec, 
 
Największe nieszczęścia spadną na Rzym, czyli miasto z siedmioma wzgórzami, a także na całe 
państwo włoskie, począwszy od Sycylii (erupcja Etny), poprzez spalenie Watykanu, zniszczenie 
Colloseum w Rzymie i na serii nieszczęść na wybrzeżu liguryjskim skończywszy. Skala zniszczeń 
dosięgnie również Francji. Nostradamus jako datę trzęsienia ziemi przytacza maj. Natomiast okres 
suszy i nie dających się wytrzymać upałów jest często wspominany przez starotestamentowych 
proroków jeszcze w gorszym świetle niż ujął to Nostradamus.  
 
GŁÓD 
Straszliwe zniszczenie spadnie na ludzi i zwierzęta, 
Krew, pragnienie, głód, gdy spadnie kometa, 
A po wielkim zniszczeniu nadejdzie wielki głód, 
W końcu po erze czyraków nastąpi głód, 
Widzę nadciągający wielki głód to z jednej, to z drugiej strony, aż stanie się wszechobecny, 
Głód tak wielki i tak długotrwały, że ludzie odrywać będą korę z drzew i niemowlęta od piersi 
matek, 
Pszenica wyrośnie tak wysoko, że człowiek stanie się ludożercą. 
 
Klęska głodu z pewnością będzie miała zasięg globalny. Jak wynika z wersów, przyczyną może być 
kolizja komety z naszą planetą. Głód poprzedzą zarazy i choroby. Niektórzy pospieszyli się z 
wypełnieniem tego proroctwa przytaczając statystyki umieralności z głodu w krajach III świata, 
zapominajac, że głód będzie miał zasięg globalny. 
Kometę niektórzy utożsamiają z przelotem komety Halley'a w roku 1986. Nostradamus wyraźnie 
napisał, iż ma ona spaść, a nie przelecieć miliony kilometrów od Ziemi, co potwierdza też prorok 
Jan w Apokalipsie.  
 
WOJNY 
Nastaną bardziej bolesne wojny i bitwy, 
Z ogniem i mieczem nadejdą z Persji by zająć ziemię przy Morzu Czarnym, 
Znad Morza Czarnego i ciemnych przestrzeni, 
Król przybędzie by ujrzeć Francję, 
Do Armenii zaniesie modły, a w Konstantynopolu zostawi skrwawiony bicz, 
Francja przez zaniedbanie, atakowana będzie z pięciu stron, 
Król w błękitnym turbanie wchodzi do Europy, 
Jego rządy nie będą dłuższe niż obrót Saturna, 
Wielcy z Azji nadejdą przez lądy i morza 
Z liczną armią w błękicie, zieleni i z krzyżami śmierci, 
Wielki wielbłąd pić będzie z Renu i Dunaju, 
Królestwo Fezu pojawi się w Europie, 
Zniszczy swych wrogów płomiennym mieczem, 
Król w białym turbanie zostanie wygnany do Bizancjum, 
Tunezja i Algieria będą nękane przez Persów, 
Persja zwróci się przeciw Macedonii, 
Turcja i Egipt na pewno uderzą, 
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W krainie Greków znajdzie się król Europy przynosząc nowe prawo, 
Pokieruje armią czerwonych i białych, przeciwko królowi Babilonu, 
 
Dzisiejsza sytuacja polityczna pokazuje nam wyraźny wzrost, potęgę i możliwości islamskich 
oddziałów militarnych. Ponadto Algieria przygotowuje się na pojednanie z islamistami, co stanowić 
może otwartą drogę do Francji, która jakby przez zrządzenie losu nie jest w strukturach NATO. 
Wpływ kultury islamskiej na życie Francji jest zapowiedziany przez Nostradamusa:  
W wyniku sporu Francja zaniedba politykę, 
Tym samym otworzą się drzwi dla Islamu. 
 
Być może dlatego antychryst będzie chciał ujrzeć Francję jako swą enklawę islamską w Europie. 
Inwazja Persów na Europę będzie miała charakter świętej wojny. Wielki obóz wojenny wyruszy z 
terenów dawnej Babilonii, czyli dzisiejszego Iranu. Metody jakimi posłuży się król Babilonu w walce 
ze swoimi wrogami będą okrutniejsze, aniżeli te użyte przez Hitlera podczas II wojny światowej.  
Przy pomocy robaków i węży rozpoczną inwazję przez Bizancjum i Egipt. 
 
Atak na państwa, które pierwsze staną na drodze walki odbędzie się przy pomocy broni 
biologicznej. Wiadomo przecież, że w chwili obecnej Irak posiada taką broń. Pod koniec 1998 roku 
została powołana komisja do sprawdzenia Irackich bunkrów, bo jak przypuszczano znajduje się w 
nich broń biologiczna. Dopiero wzmożone ataki USA na militarne cele armii irackiej przyniosły 
rezultaty i kontrolerzy zostali wpuszczeni do tajnych baz irackich. Problem ten należy traktować 
poważnie, gdyż sam Husein zapowiedział, iż w niedalekiej przyszłości wygrana będzie po ich 
stronie. Godne uwagi może być to, że za czasów Nostradamusa nikt by nawet nie pomyślał, iż w 
przyszłości bronią człowieka będą jakieś bakterie lub robaki, a także zarzewie konfliktu z państwami 
islamskimi pod koniec XX wieku. 
 
ARENA DZIAŁAŃ ANTYCHRYSTA 
Wielkie królestwo śmierci wyjdzie z piekła, 
Miasta, pałace, wszystkie budynki spłoną wyludnione i zrujnowane, 
Wielki król wyląduje w pobliżu Nicei, 
Opłakuję Niceę, Monako, Pizę, Genuę, Sorbonę, Siena, Modenę, 
Nad nimi krew i miecz jako dar na nowy rok, 
W Antibes rzuci swój topór na ląd, 
Frejus i Antibes, miasta w okolicy Nicei, 
Zostaną silnie zniszczone od strony morza i lądu, 
Krzyki i łzy słyszę na Malcie i na Liguryjskim wybrzeżu, 
Królestwo kościoła będzie pokonane przez prawie milion Persów, 
Mieszkańcy całej Marsylii są ewakuowani, 
Ucieczka i prześladowanie aż do okolicy Lyonu, 
Jezioro Genewskie, wyspy, mieszkańcy Genui, 
Uciekajcie, uciekajcie, opuszczajcie Genewę, 
Królowie wschodu i zachodu, wszyscy będą uciekać, 
 
Antychryst, największy zbrodniarz od początków ludzkości, jako główny cel do zniszczenia obierze 
państwo włoskie, gdyż na jego terytorium znajduje się największa metropolia chrześcijańska - 
Watykan. Można zauważyć, że atak nastąpi od strony morza i obejmie cały pas wybrzeża 
liguryjskiego. Nostradamus przypisuje czas ataku na równi z nastaniem nowego roku, niestety nie 
wiadomo którego. Opis wydarzeń wymieniony wyżej może wydawać się niemożliwy do spełnienia w 
rzeczywistości, jeśli wziąć pod uwagę zawierane w czasach dzisiejszych sojusze militarne np. 
NATO, zapewniające gwarancję bezpieczeństwa, a zwłaszcza, że jednym z gwarantów jest 
największa potęga militarna świata - USA. Nie można również zapomnieć, że w owym czasie 
większość państw układu NATO będzie zamieszana we własne konflikty, a poza tym słowa Biblii 
potwierdzają, że antychrystowi będzie dana władza nad każdym ludem, plemieniem i językiem i 
wykorzystując tą sytuację będzie miał sposobność do interwencji militarnej w każdym zakątku 
Europy.  
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OKRUCIEŃSTWO 
Zamężne kobiety, dziewczyny i wdowy zgwałcone, 
Niemowlęta roztrzaskane o miejskie mury, 
Wielkie zło nastąpi po myśli księcia z piekieł, 
Aż niemal cały świat będzie zgubiony 
Łzy i krzyki, płacz, skowyt i przerażenie, 
Nieludzkie, okrutne serce, mroczne i zimne, 
Strumienie krwi, głód i brak litości, 
 
Jest to dokładny opis działalności przyszłego władcy świata. Początkowo jego działania będą 
podstępne i zyskają uznanie wielu ludzi, ale w końcu doprowadzą do największej tragedii w historii 
ludzkości. Najbardziej ucierpi społeczność chrześcijańska, której krew będzie przypominać rwące 
potoki po ulewnym deszczu.  
 
ZNISZCZENIE NOWEGO MIASTA 
Ogród świata koło nowego miasta, gdzie góry stworzył człowiek, 
Zostanie zajęty i rzucony w palenisko, 
Niebo będzie płonąć na 45°, ogień dotrze do nowego miasta, 
Nagle wybuchnie tu wielki płomień, 
Wielkie miejsce spłonie od żaru ukrytych ogni, 
Ogień ze środka ziemi przyniesie wstrząs dla nowego miasta, 
Lekki deszcz, gorący wiatr, wojny i napady, 
Mieszkańcy zmuszeni są do picia zatrutej, siarczanej wody, 
 
Nie ma najmniejszej wątpliwości, że wydarzenia opisane powyżej dotyczą któregoś z miast Ameryki 
Płn. Wielu dzisiejszych badaczy sugeruje, iż miastem tym jest Nowy Jork. W każdym zakątku 
świata ludzkość ponosić będzie straty, jedni będą cierpieć przez wojny, drudzy przez kataklizmy. 
Amerykę czekają wielkie trzęsienia ziemi, a także sugerowana wyżej możliwość wybuchu bomby 
atomowej lub najmroczniejsza wizja dotycząca wielkiej powodzi. Nieunikniony jest również konflikt z 
Chinami na Pacyfiku. W 1999 roku można było zauważyć reakcję Chińczyków na zniszczenie 
ambasady tego kraju po nalotach NATO w Jugosławii. Być może wybuch wielkiego płomienia na 
45° dotyczy właśnie przyszłego konfliktu Chiny - USA. 
 
KONIEC PAPIESTWA 
Arabski książę poprzez morze rzuci na kolana rząd kościoła, 
Królestwo kościoła będzie pokonane przez prawie milion Persów, 
 
Nostradamus przepowiedział, że po śmierci bardzo starego papieża zaczną dziać się dziwne 
rzeczy. Jan Paweł II ulega podobieństwu do opisanego wyżej tym bardziej, że po nim będzie tylko 
dwóch papieży (według chronologii św. Malachiasza) występujących w roli głowy kościoła 
katolickiego. Ostatnim papieżem będzie Rzymianin i właśnie za jego kadencji rozegrają się 
najtragiczniejsze wydarzenia. Będzie on zmuszony opuścić Watykan i swą działalność przenieść w 
inny, bezpieczny rejon, po czym nastąpi jego koniec.  
 
ZWYCIĘSTWO I POKÓJ 
Za pomocą genialnego wynalazku, ten z długim i kręconym włosem, 
Zwycięży okrutnych i dumnych ludzi (Arabów), 
Władca ze wschodu będzie pobity i skazany na śmierć, 
Przez siłę, która przyjdzie z zachodu, 
W ostatnim roku wszystkie królestwa chrześcijan i niewierzących zadrżą ze strachu, 
Po wojnie nastaną czasy pokoju i rządy Saturna, złoty wiek, 
Bóg stwórca przemówi do swoich strapionych ludzi, 
Za 500 lat będzie czczony ten, który był ozdobą swych czasów, 
Szatan zostanie skrępowany na dnie swoich piekieł, a na ziemi nastąpi era pokoju, 
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Wróci potęga eklezjasty i zmusi szatana do ustąpienia na 1000 lat, 
 
Ostatnie wydarzenia opisane w centuriach należą do najbardziej tajemniczych, a dla niektórych są 
one mało wiarygodne dlatego, że mają charakter scholastyczny. Wiadomo przecież, że jeśli coś nie 
jest poparte przez naukę lub wytłumaczalnymi dowodami, to nie ma racji bytu w dzisiejszym 
społeczeństwie. Tylko ci najbardziej wierzący w Boga spodziewają się zdarzeń, które doprowadzą 
do idealnych warunków życia na Ziemi. Jeśli do tej pory przepowiednie Nostradamusa się 
sprawdzały i oczekujemy, że następne również się sprawdzą, to trzeba będzie zaakceptować 
przytoczone wyżej wersy. 
Czasy w których wszystkie królestwa wierzących i niewierzących mają zadrżeć z przerażenia, 
poprzedzone będą pokonaniem antychrysta i jego wojsk. Ostatnie kataklizmy, które będą miały 
miejsce po jego śmierci , będą sumą wszystkich klęsk prześladujących ludzkość, a na dodatek 
wystąpią one wszystkie naraz. Potem, po raz pierwszy od dwóch tysiącleci, nastąpi spotkanie Boga 
z ludźmi. Będzie więc szansa na potwierdzenie istnienia postaci, które jak na dzisiejsze czasy są 
tylko w ludzkiej mentalności oraz w zapiskach pism natchnionych. (więcej szczegółów oraz 
dokładny opis wyżej wymienionych wydarzeń znajduje się w interpretacjach Biblii) 
 
Centurie Nostradamusa, oprócz zbioru czterowierszy, zawierają również dwa listy. Pierwszy z nich 
dedykowany jest dla jego syna Cezara, zaś drugi królowi Henrykowi Szczęśliwemu. Oba listy mają 
charakter uzupełniający do wszystkich przepowiedni. Nie obeszło się również bez zakłócenia ich 
chronologii. Poniżej znajdują się fragmenty listów dotyczące najbliższej przyszłości.  
List do Henryka Szczęśliwego 
 
Całe dzieło przepowiedni i ich harmonii opiera się w części na spiżowym trójnogu. Zmienność 
czasu, o najczcigodniejszy Królu, wymaga, aby tego typu tajemne wydarzenia przyszłości 
ujawniane były jedynie w języku zagadek, który dopuszcza nie tylko jeden jedyny sens i jedno 
jedyne zrozumiałe wytłumaczenie, jednakże nie w taki sposób, aby można było sporządzić 
obliczenie dwuznaczne, o podwójnym sensie. 
 
Z wyżej przytoczonego tekstu widać, że Nostradamus próbuje poinformować, z resztą w bardzo 
ostrożny sposób, o możliwości rozszyfrowania jego zagadek. Wieszcz zastrzega, że używając 
języka zagadek, należy się nim posłużyć tak, aby w przyszłości nie stanowił on podstawy do 
sporządzenia obliczeń dwuznacznych lub o podwójnym sensie. W dzisiejszych interpretacjach aż 
roi się od źle wyznaczonych dat lub wydarzeń. Najwidoczniej współcześni interpretatorzy błądzą i 
przez to często są zniesławiani. 
W Pressage 9 znajduje się wers, który nie doczekał się jeszcze racjonalnej interpretacji, a może on 
stanowić, choć nie musi, klucz do rozszyfrowania centurii:  
Osiem, piętnaście i pięć: to się nie rymuje. 
 
To królestwo nie będzie już starą monarchią, ponieważ będzie miał miejsce trzeci potop, zalewający 
świat ludzką krwią. Przedtem jednak będzie miało zaćmienie słońca, najciemniejsze, 
najmroczniejsze, jakie od czasu stworzenia świata i od czasu życia i śmierci Chrystusa zaistniało. 
Zdarzy się w miesiącu październiku, w którym zaobserwowane zostanie wielkie przemieszczenie, 
tak że każdy będzie myślał, iż siła ciężkości Ziemi zatraciła swój naturalny kierunek, a Ziemia 
została wyrzucona w wieczną ciemność. Później pojawi się tak wielka zaraza, że 2/3 ludności 
padnie jej ofiarą. Ta klęska będzie miała takie rozmiary, że nie będzie można już rozpoznać pól i 
domów, a trawa na ulicy sięgać będzie kolan. Potem, w tym samym roku jak i w latach następnych, 
ku przerażeniu ludzkości pojawi się najstraszniejsza zaraza. 
 
Nadejdzie jeszcze trzeci potop, który zaleje świat ludzką krwią. Z pewnością ogromne ilości ludzkiej 
krwi, które nawet zabarwią okoliczne wody i rzeki, będą wywołane działalnością antychrysta. 
Zastanawiające jest to, że Nostradamus wspomina o trzecim potopie, a jak wiadomo do tej pory 
znany jest tylko jeden, ten za czasów Noego. Nie wiadomo także co fizycznie będzie oznaczać 
wielkie przemieszczenie, o którym wspomina wieszcz.  
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Potem cała ludzkość czcić będzie tę religię, która jeszcze dzisiaj odległa jest od państw 
europejskich i od 48 stopnia szerokości geograficznej... a w Kościele będzie miało miejsce 
prześladowanie tak wielkie, jak jeszcze nigdy. Święty naród Boga, który szanuje i przestrzega 
prawa boskiego, jak i wszystkie zakony religijne, cierpieć będą wielkie prześladowania i ataki, tak że 
wszystko spływać będzie krwią prawdziwych wiernych Kościołowi chrześcijan. 
 
Powyższe zdania są potwierdzeniem kilku wydarzeń opisanych na poprzednich stronach. Religią, 
która jest jeszcze daleko od Europy jest Islam. 48 stopień szerokości geograficznej przypada na 
Francję, która ma być europejską Mezopotamią. Wspomniane jest także, że cały świat będzie czcił 
tę religię, co potwierdza drugi fakt, władzę antychrysta nad każdym narodem i językiem. Kto nie 
podporządkuje się dyktatorskim nakazom antychrysta będzie zmuszony wiele wycierpieć, ale 
zazwyczaj cierpienie te skróci śmierć.  
List do Cezara 
 
W liście tym Nostradamus wyraża swój szacunek i miłość do Boga, przed którym wyjawia też lęk do 
nadchodzących czasów. Znajduje się w nim również przesłanka dla Cezara mówiąca o mylności 
niektórych nauk, a także ogólne napomnienia dla swojego syna. Interesujące są dwa fragmenty, 
ponieważ dotyczą końca czasów.  
Uważam także, że nauki doznają wielkiego i nieuchronnego uszczerbku, ponieważ odkryłem, że 
przed wielkim pożarem wszechświata ludzkość nawiedzona zostanie przez potop i wielkie 
powodzie, które będą tak potężne, że niewiele pozostanie lądu nie pochłoniętego przez fale. Na 
długi czas trzeba będzie zaniechać spisywania cykli Księżyca i opisów miejscowości, jeżeli w ogóle 
wszystko nie zostanie zniszczone. Również przed i po owych potopach w różnych okolicach opady 
będą bardzo słabe, a w przeciwieństwie do tego z nieba spadać będzie wielki ogień, tak 
przemieszany z kamieniami, że nie będzie można znaleźć miejsca, w którym można by się schronić 
i nie zostać zabitym. Stanie się to krótko przed ostatnią katastrofą ognia, gdy planeta Mars 
zakończy swój cykl. 
 
Fragment mówiący o nadejściu wszech ogarniającej powodzi, zdaje się być wytłumaczeniem dla 
drugiego potopu. Tą ogromnej wielkości klęskę zapowiedział również amerykański jasnowidz 
Cayce, według którego będzie ona miała miejsce po zmianie biegunów Ziemi. Natomiast obraz 
naszej planety nawiedzanej przez ogromną ilość meteorów, tych małych i wielkich, to przyszłe 
zdarzenie, które może potwierdzić każdy prorok bądź jasnowidz, zarówno ten żyjący w czasach 
dzisiejszych jak i za sprawą pism natchnionych, pozostawionych po sobie przed wiekami. 
 
Cieszę się ,że Pan(i) mi pomaga bo materiał jest bardzo obszerny i oczywiście różnie-ale co 
najważniejsze na ogół w podstawowym zakresie zgodnie interpretowany.Przytoczył Pan(ni) sporo 
czterowierszy Nostradamusa z czego się też cieszę(chociaż łączonych i w/g mnie nie bardo trafnie), 
ale co mnie cieszy nie będę musiał ich powtórnie przytaczać.JESZCZE RAZ BARDZO DZIĘKUJĘ -
również za Pana(i) opinie - chociaż oczywiście w szczegółach są nieco inne od moich. Co do 
przepowiedni o końcu świata to uważam tak jak wielu badaczy, że po roku 3792 zamiast świata 
cielesnego (obecnego) ma nastąpić świat Ducha i oto (w/g mnie) chodziło Nostradamusowi. Tak też 
wyraża to Księga Daniela St.Testament, Apokalipsa Św.Jana N.Testament i wiele Apokalips 
niekanonicznych czyli apokryficznych nieuznawanych przez kościół katolicki. Przepowiednie 
Nostradamusa są wg mnie zgodne też z Księgą Zohar, Wedami, Ramajaną itd. Nostradamus 
wyrażnie (czterowiersze centurii) zaznacza, że nauka i technologia (stworzenie wszystkich 
biologicznie niezbędnych organów białkowych) oraz technika doprowadzą człowieka do tego, że 
będzie mógł (jego duch - świadomość) po roku 3792 wnikać w nowe stworzone (wyprodukowane 
dla niego biologiczne ciało). Jego świadomość do czasu stworzenia nowego ciała będzie mogła być 
"zmagazynowana w komputerze czy w czymś podobnym". Nostradamus napisał, że kończy w roku 
3792 opisywanie tego świata i życia człowieka (cielesnego)nie należy mieszać z końcem świata bo 
w/g Nostradamusa, za kilka tysięcy lat (nie pisze ile) tj.po 3792 ludzie na stałe opuszczą ziemię 
ponieważ nasze Słońce i cały układ Słoneczny pochłonie jak pisał Nostradamus "czarna gwiazda", 
która zbliży się z otchłani kosmosu do naszego układu planetarnego i go "pożre". O tym pisał też 
wizjoner i astronom włoski Giordano Bruno który wyrokiem Świętej Inkwizycji został spalony na 
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stosie nie chciał się wyrzec swoich poglądów i proroctw. I co się okazało w końcu XX wieku 
astronomowie wykryli takie czarne niewidoczne gwiazdy z których światło nie może uciec bo jest 
zawracane siłą grawitacji do jej środka. Te masywne Gwiazdy o masie od milionów do kilku 
miliardów lat większe od naszego Słońca nazwano Czarnymi Dziurami, które faktycznie pożerają, 
wchłaniają do swojego środka wszystko co stanie na ich drodze i do nich się zbliży,  zapada się tam 
wszystko również przestrzeń i czas. 
 
W poniedziałek postaram się opisać początek III wojny światowej -to jest atak Chin na Rosję z 
jednej strony i zajęcie jej aż do Uralu,a z drugiej strony zajęcie przez Wielki Taliban całego Bliskiego 
Wschodu (Iraku, Syrii, Jordanii, Arabii Saudyjskiej, Jemenu i itd) wojnę z Egiptem i Turcją a także 
zajęcia całej północnej Afryki i w końcu podbicie i tragiczny los Izraela w tym II holokaust czyli 
wymordowanie Żydów na pustyni nieliczni statkami uciekną do Europy, ale i tam będą przez 
muzułmanów mordowani. 
 
Tu chcę zaznaczyć,że niestety ale dotychczas w Polsce nie podano t.j. nie przytoczono i nie 
przetłumaczono na nasz język wszystkich znanych centurii Nostradamusa,a także jego innych dzieł 
jak np:Alamachu który jest bardziej jasnym obszernym materiałem prorokującym przyszłość. Różnie 
jest interpretowany też list do Henryka Szczęśliwego króla Francji.W Polsce jest wiele opracowań, 
które mówią o tym,że adresatem tego listu jest panujący w czasach Nostradamusa król Francji 
Henryk II z dynastii Walezjuszy. Ale piszą to autorzy ,którzy nie znają wszystkich centurii 
Nostradamusa a szczególnie; Alamachu. Otóż jego (Nostradamusa) najwybitniejsi badacze są na 
100% przekonani, że list do Henryka Szczęśliwego (jak go nazywa Nostradamus) jest listem do 
Wielkiego Króla Francji, który odegra główną rolę w wyzwoleniu Francji i Europy od wojsk Wielkiego 
Talibanu w III Wojnie Światowej. Nie którzy też piszą, że list jest adresowany do Henryka IV bo tak 
pisze Nostradamus) ale tutaj Nostradamus się w/g mnie i innych badaczy pomylił bo Henryk IV z 
dynatii Burbonów nie okazał se zbawcą czyli wyzwolicielem Francji od muzułmanów tak jak pisał o 
nim (Henryku Szczęśliwym) Nostradamus. Bardzo ciekawy jest też list Nostradamusa do swojego 
syna Cezara, który w/g mnie i ten problem wyjaśnia. 
 
Chcę tu jednoznacznie zaznaczyć,że moje przewidywania co do przyczyn wybuchu III wojny 
światowej i jej przebiegu,oraz zakończenia- opierają się, jak już pisałem nie tylko na pracach 
Nostradamusa, ponieważ jego prace dotyczą głównie przyszłości Europy w tym Francji, ale też z 
prac (proroctw)około 30 wizjonerów, wielu świętych pism, objawień, tajemnic (nie tylko zresztą 
chrześcijańskich), zapisów naskalnych w piramidach egipskich, głównie Cheopsa czy piramid: 
Słońca i Księżyca Majów w Ameryce Środkowej, a także zapisów na tabliczkach glinianych 
szczególnie; sumeryjskich, akadyjskich czy asyryjskich, również:irańskich (medyjskich i 
staroperskich - Persepolis) które bardzo często prorokowały przyszłość. 
 
Otóż staram się analizować te proroctwa ale oczywiście ze względu na obszerność materiału i 
popularność Nostradamusa i przejrzystość jego dzieł staram się cytować głównie jego wizje tam 
gdzie ich brak to uzupełniam swoje przewidywania innymi wizjami proroctwami. 
 
Jasno też chce powiedzieć(przypomnieć)o czym pisałem, że III wojna -niestety- na pewno 
wybuchnie, będzie długotrwała, tragiczna i fatalna w skutkach. Póżniej będzie to już całkiem inny 
świat niż obecnie zmiany będą tak wielkie (jak pisze Nostradamus i inni wizjonerzy), że praktycznie 
wszystko się zmieni. 
 
Zaznaczam też,że trudno określić dokładną datę wybuchu III wojny Światowej. Również 
przedstawiane przeze mnie fakty i kolejność ich zdarzeń mogą się od tych realnych różnić lub mogą 
być nieco inne - ale sam: początek, przebieg wojny i jej zakończenie są więcej niż prawdopodobne. 
 
Ciąg dalszy – SCENARIUSZ III Wojny Światowej. 
 
Jak już pisałem, następnego dnia po ogłoszeniu w Jerozolimie powszechnego pokoju-w nocy 
komunistyczne Chiny uderzą na osłabioną wewnętrznie Rosję. 
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Będzie to tym łatwiejsze ,że Rosja przeżyje wielki zamęt i następną krwawą rewolucję i wojnę 
domową.Oto co pisze jej prorok Rasputin(nazywany przez nie których wcieleniem szatana)-cyt:- 
 
"Niestety w XXI wieku będzie nowe sprytne oszustwo i nowe rzezie dla Rosji-ale tak straszne ,że 
nie wystarczy ziemi , by grzebać umarłych.Najpierw będzie u władzy dwóch młodych,którzy rozerwą 
wrota Rusi przez wzajemne kłótnie i walki ,a póżniej przyjdzie Wielki Bunt przyjdą iskry ognia i 
lśnienie śmierci." 
 
Poprzednio (proszę wrócić do tekstu) przytoczyłem „o dwóch w Rosji” czterowiersz Nostradamusa. 
Przepowiednia Rasputina pochodzi z jego listu do cara napisanego 18 kwietnia 1916 roku. Zmarł on 
(został zamordowany) 18 grudnia 1916 roku. Okoliczności jego śmierci potwierdziły tajemniczą siłę 
wewnętrzną tego człowieka. Zabójcy najpierw zaplanowali otrucie go, podczas wcześniej 
przygotowanej przez nich uczty Rasputin zjadł wtedy wielkie ilości zatrutej rzywności, wypił bardzo 
dużo zatrutego alkoholu  bez większej szkody!  
Wtedy spiskowcy postanowili go zastrzelić. Mimom, że został przeszyty kilkoma rewolwerowymi 
kulami, nadal walczył z zabójcami, prawie dusząc jednego z nich. To wszystko sprawiło, że do dziś 
jest on jedną z najbardziej tajemniczych i fascynujących postaci w historii. 
Rasputin w swoim liście do cara przewidział swoją śmierć i napisał tak cyt: "umrę zanim rozpocznie 
się nowy rok (1917) - jeśli zabiją mnie rosyjscy chłopi, to rodzina carska bedzie panować przez 
następne 100 lat, jeśli jednak zabije mnie szlachta rosyjska zwyciężą bolszewicy, a N.Pan car i 
Imperator Wszech Rusi i jego rodzina nie uratują się ". 
 
A oto przepowiednia Nostradamusa z Alamachu 1,13. 
 
"Cztery Wielkie Wojny Światowe oczekują świat 
I i II należeć będą do krwiożerczej Germanii które zakończą się jej klęską 
Następnie rozbudzone ludy Azji :Smoka i Półksiężyca powstaną przeciw Słowianinowi i 
Europie 
IV krótką choć okrutną wojnę wywoła zawistny Szkot  
 
Nie jest to jak w centurii czterowiersz. 
Przepowiednia ta konkretnie mówi nam o tym, że czekają nas jeszcze 2 wojny, które będą się 
nazywać światowymi. 
 
Św. Łucja z Fatimy podczas swojej rozmowy (zapisanej - znajduje się w Bibliotece Watykańskiej) z 
Ojcem Augustynem mówiła tak cyt: "Zaraz po pokoju(jego zawarciu) będzie Wojna! - Wszystkich 
zaskoczy jak nocny złodziej kiedy ludzie będą głęboko i spokojnie spali! 
 
Nagłe natarcie Chin na Rosję będzie SZOKIEM dla całego świata. Chiny użyją w tym ataku broni 
rakietowej i nuklearnej przy czym broń rosyjska będzie przez uczonych chińskich elektronicznie 
zablokowana to jest unieruchomiona i nie wystartuje. 
Ta chińska broń spowoduje potworne zniszczenia. Miliony Rosjan zginą od broni przeciwnika. 
Wojska żółtej rasy będą niszczyły i równały z ziemią wszystkie miasta i wsie ludności białej. 
Oszczędzą jedynie byłe republiki azjatyckie, które będą już pod panowaniem muzułmanów którzy w 
tym ataku sprzymierzą się z Chinami. Wojna z Rosją zostanie przerwana kiedy 100 milionowa 
armia chińska (ilości jakiej nie widział świat) dotrze do Uralu. Chiny i świat zostaną zaskoczeni 
przez Wielką Katastrofę Kosmiczną, która ich i wszystkich innych zaskoczy. Zjawiska 
spowodowane tą katastrofą wywołają wielką panikę i przerwą działania wojenne na 2 lata bo z 
prowadzenie wojny stanie się przez ten czas niemożliwe a w tym czasie wojska chińskie okopią się 
na Uralu, a miliony Chińczyków na rozkaz władz zaczną kolonizować były Rosyjski Daleki Wschód i 
Syberię." 
 
O tym najeżdzie i kolonizacji ziem rosyjskich mówi wielu jasnowidzów w tym Edgar Cayce -
amerykański wizjoner i prorok. 
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Również po kilkunastu dniach Japonia przyłączy se do wojny z Rosją i w porozumieniu z Chinami 
otrzyma sporne z Rosją wyspy Kurylskie a także zajmie; Sachalin,Kamczatkę i niektóre inne części 
Rosyjskiego Dalekiego Wschodu. 
Najazd na Rosję będzie traktowany jako zemsta na rasie białej za jej politykę kolonizacji Azji i 
innych kontynentów. 
Do wojny z Rosją również po kilkunastu dniach przyłączy się Wielki Taliban, który zajmie resztę 
muzułmańskich ziem rosyjskiej Azji Środkowej i całe Zakaukazie razem z chrześcijańskimi 
państwami: Gruzją i Armenią 
Wielki Taliban nie będzie czekał na pobicie Rosji, jego armie po WIELKIEJ BITWIE nad Jordanem 
Opanują: Irak, Syrię i cały półwysep Arabski z Arabią Saudyjską i leżącymi tam świętymi miastami 
muzułmanów t.j. Mekką i Medyną włącznie. 
 
Ciąg dalszy SCENARIUSZA III Wojny Światowej: 
 
Kiedy będą trwały walki osamotnionej Rosji z Chinami i Wielkim Talibanem ten ostatni rozpocznie 
inwazję Bliskiego Wschodu. Najpierw dwie armie Talibanu (Czarnego Turbanu) i zjednoczonych 
wojsk Arabskich półwyspu(Czerwonego Turbanu)- spotkają się na przedpolach Bagdadu .Po 
krótkiej nierozstrzygniętej walce nastąpi rozejm ,a następnie po podpisaniu traktatu sojusz i 
zjednoczenie muzułmanów. 
 
Persage IV 3,13 
Pod miastem Mezopotamii 
Które leży między dwiema rzekami 
Spotkają się dwie armie; 
Czarnego i Czerwonego Turbanu 
Bitwa będzie krótka,ale nierozstrzygnięta 
) 
Mahdi i Arabski Mesjasz zawrą sojusz 
Póżniej ten pierwszy będzie przewodził 
Ropą i krwią spłyną kraje półksiężyca 
Taki będzie los tych którzy go nie uznają 
) 
Obie armie pójdą nad brzegi Jordanu 
Tam dojdzie do wielkiej straszliwej bitwy 
Wojska Saudów i sprzymierzonych Emirów 
Będą pokonane i wyrżnięte co do jednego 
) 
Stolica Talibanu przeniesiona do miasta Mahometa 
Mahdi ogłoszony namiestnikiem Allacha 
Po wielkich modlitwach Ramadanu 
Masowy pobór wiernych do jego wielkiej armii 
 
Dalej dwie armie (przytaczałem już fragmenty centurii) ruszą na podbój muzułmańskiej Turcji jeden 
front i Egiptu, oraz całej muzułmańskiej Afryki północnej - drugi front. 
Na razie Izrael nie będzie atakowany, a to ze względu na poparcie USA mimo trwającego w tym 
kraju kryzysu gospodarczo-społecznego i upadku autorytetu tego państwa. 
 
Łucja z Fatimy tak oto m.innymi napisała w swoim pamiętniku-cyt: "zobaczycie jak nie długo tuż 
przed wojną i w czasie wojny dolar USA będzie wart tyle co srebrny papierek od czekolady". 
 
Trzeba pamiętać o tym, że zarówno Chiny jak i Wielki Taliban szczególnie po zdobyciu bogatych 
emiratów arabskich: Kuwejtu, Kataru, Bahrajnu, Abu Zabi, Dubaju itd będzie dysponował 
ogromnymi środkami finansowymi, które oczywiście wykorzysta w toczącej się wojnie. 
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Wielki Taliban zdobył całą Afrykę północną jak już uprzednio pisałem i przeniósł stolicę do Kairu ale 
walki w Turcji dalej będą trwały i nie wiadomo jak by się skończyły gdyby świat nie został 
zaskoczony przez Wielką Katastrofę Kosmiczną która jak pisałem przerwała walki i uniemożliwiła 
pomoc osłabionych, ale wciąż potężnych Amerykanów. 
 
Sytuacja geopolityczna przed katastrofą. 
 
Wojska chińskie znajdują się nad Uralem część byłego rosyjskiego Dalekiego Wschodu zajmuje 
sprzymierzona z nimi Japonia jako ich słabszy partner. 
Wojska Wielkiego Talibanu zajmują południową Rosję, Azję Środkową, Zakaukazie - tu Taliban 
graniczy z Ukrainą odcinając Rosję od Morza Czarnego. W rękach Talibanu jest też cała Afryka 
Północna od Egiptu po Maroko. 
Oczywiście najprawdopodobniej trwają też walki na innych kontynentach o których Nostradamus nie 
pisał, ale pisali o nich inni prorocy i jasnowidze. 
Wolnością cieszy się jeszcze Europa i Turcja, NATO i UE stosując politykę pasywną w stosunku do 
Chin i Talibanu są coraz bardziej okrążane i osłabiane. W Europie cały czas wybuchają zamieszki 
prowokowane głównie przez mieszkających tam masowo imigrantów islamskich, zamieszki te są 
podatne ze względu na coraz bardziej wzmagający się kryzys gospodarczy (m.innymi ogromne 
bezrobocie i zubożenie ludności) i polityczny. W USA dzieje się oczywiście podobnie. 
Cdn:  będzie dotyczył WIELKIEJ KATASTROFY KOSMICZNEJ, Która przerwała na 2 lata działania 
zbrojne. 
 
Wiersz 73, Centuria V:  
Bóg sam będzie prześladował Kościół.  
Święte Kościoły zostaną splądrowane.  
Dziecko pozostawi matce tylko koszulę.  
Wówczas Arabowie sprzymierzą się z Polakami.  
 
Tutaj centuria o Polsce, akurat mówi wprost o sojuszu z Arabami, oczywiście czas, kiedy miałoby 
się to wydarzyć jest napisany w ten tajemniczy sposób. 
 
WIELKA KATASTROFA KOSMICZNA W TRAKCIE III WOJNY ŚWIATOWEJ. 
 
Persage V 32,2 
Gdzie całe niebo ze Słońcem i Księżycem jest dobrze ułożone 
To w czasie wielkiej trwogi nadejdzie z niego upadek: 
Przez siedem dni będzie płonąć,aby odmienić twój los 
A póżniej nagle spadnie jak wielka kulista skała 
 
Persage II 46.3 
Po wielkich trudach ludzkości nadejdzie większy  
Wielki sprawca odmieni wieki 
Deszcz,krew,mleko,głód,żelazo i zaraza 
Ogień widziany na niebie,pędząca długa iskra 
 
Persage III 34,2 
Słychać będzie straszny szumi i huk 
Potem wielki błysk rozświetli cały nieboskłon  
Dwa lata zima będzie długa i sroga 
I przerwie działania Smoka i Półksiężyca 
 
Persage III 34,4 
Po wielkiej jasności,długa ciemność 
Także dnia od nocy trudno będzie rozróżnić 
Zanim powietrze się całkiem oczyści 
Los człowieka będzie w rękach Boga 
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Persage I 67,5 
Wielki głód,którego czuję nadejście, 
Na początku zmienny,póżniej powszechny, 
Tak wielki i długi,że wyruszą do lasów 
Po korzenie,a niemowlęta odstawione będą od piersi 
 
PersageII 75,1 
Głos rzadkiego ptaka 
U podstawy komina zasłyszany 
Tak drogi buszel pszenicy, 
Że człowiek człowieka pożerać będzie 
 
PersageIII 42,2 
Niemowle urodzone z dwoma zębami w ustach, 
Skały jak deszcz będą spadać w całej Galii i Toskani 
Kilka lat potem nie będzieani pszenicy ,ani jęczmienia, 
Aby uszczęśliwić tych z głodu mdlejących 
 
Persage IV 48,3 
Dolina Ausoni żyzna,ogromna 
Urodzi tak wiele owadów i szarańczy: 
Że jasność słońca zostanie zaćmiona 
Wszystko zjedzone ,a od nich wielka zaraza 
 
PersageIX 33,7 
Nowy Świat widzę od Europy odcięty, 
Wielkie Fale,ciemności i huragany 
Będą w łączności przeszkodą 
Ich i nasz los nie będzie nawzajem znany 
 
 
Jest to kilka przykładów czterowierszy Nostradamusa (z bardzo wielu) ukazujących katastrofę 
kosmiczną w czasie III Wojny Światowej jej skutki,które dla ludzkości będą tragiczne. Jednak wojna 
(po 2-letniej) przerwie będzie dalej trwać. 
 
Poniżej opiszę skutki katastrofy z wypowiedzi amerykańskiego jasnowidza i proroka Edgara Caysa 
(1877-1945) 
 
Omówienie katastrofy na podstawie przepowiedni Edgara CeYs-a. 
 
Kiedy Wojska chińskie staną nad Uralem,a wojska Wielkiego Talibanu po zajęciu Afryki na 
granicach Turcji i Europy od jej brzegów Taliban będzie oddzielało tylko Morze Śródziemne nastąpi 
upadek meteorytu lub komety lub jej odłamka. 
Zbliżenie się do ziemi tego ciała kosmicznego będzie na tyle bliskie, że wywoła wrażenie drugiego 
słońca na niebie. 
Spowodowane to będzie odbiciem światła słonecznego od meteorytu lub jądra komety. Jeżeli to 
będzie kometa to w jej warkoczu będzie wiele odłamków skalnych, niektóre bardzo duże. Jeden z 
nich w przybliżeniu o średnicy około 400 metrów i obwodzie 1300 metrów ("siódma skała'), uderzy 
w Ziemię prawdopodobnie w czwartek, z przypuszczalną prędkością wynoszącą 60 kilometrów na 
sekundę. Przewidywanym miejscem upadku jest Ocean Atlantycki, w pobliżu styku afrykańskiej i 
europejskiej płyty tektonicznej,na wschód od Azorów. 
Ognista kula, która powstanie od uderzenia meteorytu, szybko przedostanie się do górnych warstw 
atmosfery i tam ulegnie rozprzestrzenieniu. Będzie mieć średnicę ok.80-160 kilometrów. Eksplozja 
o sile jednej megatony trotylu tworzy temperaturę 100 000 stopni Celsjusza w centrum detonacji i 
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takiej minimalnej temperatury należy się spodziewać. Wszystko w zasięgu setek kilometrów ulegnie 
natychmiastowemu spaleniu wskutek podmuchu wywołanego eksplozją, a satelity obserwujące ten 
rejon zostaną zniszczone. Fala uderzeniowa zniszczy też każdy samolot będący w powietrzu w 
odległości tysiąca kilometrów od centrum. 
Pierwsza fala trzęsienia ziemi będzie przemieszczać się z prędkością sięgającą 1600 km/h. Kiedy 
taka fala drgań przebiegnie pod nadbrzeżnymi miastami,budowle spiętrzą się, a następnie opadną 
jak pudełka zapałek na poderwanym do góry prześcieradle.Regiony u wybrzeży Atlantyku całej 
zachodniej Europy, Afryki i wschodnie wybrzeża Ameryki Północnej i Południowej będą zniszczone 
przez najtragiczniejsze trzęsienia ziemi,jakie kiedykolwiek miało miejsce w naszych dziejach. 
Wkrótce po uderzeniu pojawi się tsunami....... 
 
Miasta położone w promieniu 1600 km od epicentrum upadku będą świadkami ogromnych fal 
morskich już w godzinę po trzęsieniu zniszczenie zbiorników wodnych zniweczy a przynajmniej 
bardzo utrudni gaszenie pożarów. Wszystkie żródła i zbiorniki paliw będą płonąć aż do całkowitego 
wypalenia się. 
Pierwsze tsunami będą najsilniejsze ,po kilku dniach lub tygodniach ,pojawią się kolejne. 
Południowa część tsunami naruszy antarktyczną część lodowca. Uderzenie fal spowoduje 
oderwanie się sporej części lodowca i nastąpi stały wzrost poziomu morza o co najmniej kilka 
metrów. 
Występujące huragany będą nękać tych,którzy przetrwają.W miejscu ,w którym nastąpi uderzenie, 
gorące wody oceanu spowodują powstanie hiper huraganu. Jego prędkość może wynosić nawet 
800 km/godz!!! Zaraz po utworzeniu się wiatru zacznie on przesuwać się na zachód od rozgrzanego 
miejsca na oceanie i stopniowo utworzy potężny huragan. W ciągu dnia lub dwóch kolejny 
hiperhuragan powstanie w tym samym miejscu. Proces ten będzie trwał aż do czasu, gdy woda 
ochłodzi się do normalnej temperatury. 
Dodatkowym problemem z pojawieniem się hiperhuraganów, będzie ich wysokość. Mogą sięgnąć 
nawet stratosfery, niosąc parę wodną i sól morską. Sól morska przyczyni się do zablokowania 
światła słonecznego, a chlor zawarty w niej zniszczy lub uszkodzi warstwę ozonową. 
Nawet gdyby hiperhuragany szybko przekształciły się w zwykłe huragany ,to i tak pojawią się burze 
o ogromnej sile. Zarówno intensywność i częstotliwość tych burz na całym świecie będzie ogromna 
."Deszcz", o którym była mowa w Centurii - Persage II Czterowiersz 46, odnosi się do do okresu po 
uderzeniu meteoru, kiedy burze i opady będą trwać przez cały czas."Mleko" z tego samego 
czterowiersza może oznaczać biały odcień soli wytrąconej podczas osadzania się"na niebie", czyli 
w górnych warstwach atmosfery. 
 
Po okresie silnych i częstych burz wystąpi zjawisko tzw. zimy nuklearnej ,kiedy pył powstały przy 
eksplozji przedostanie się do atmosfery i ograniczy dopływ światła słonecznego i ciepła 
docierającego na Ziemię. 
Będzie to miało katastrofalny wpływ na plony w rolnictwie. 
Po uderzeniu meteoru (lub odłamku komety) i zniszczeniu urządzeń portowych na całym Atlantyku i 
częściowo Oceanie Indyjskim i Pacyfiku światowy handel ustanie.Trzęsienia ziemi zablokują Kanał 
Sueski i Panamski. Z powodu braku paliw i trudności w sprowadzaniu z dalszych odległości 
sparaliżowane zostaną:transport,komunikacja i łączność.Unieruchomione zostanie lotnictwo z 
powodu unoszącego się w powietrzu pyłu i skalnych drobin. 
Miliardy drobnych skał wyrzucone na orbitę planety zniszczą każdego satelitę w przestrzeni 
kosmicznej.Resztki te pozostaną przez wiele lat. Realizacja marzeń kosmicznych ulegnie 
zahamowaniu na sto lat. 
 
Persage II 22,1 
W dwudziestym i pierwszym nowe średniowiecze 
Tak jak w piątym do trzynastego 
Pięćdziesiąt będzie trwała odbudowa 
A po stu będą się znowu komunikować 
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Z utrata satelitów komunikacyjnych i przecięciem transoceanicznych kabli przez tsunami era 
komunikacji zakończy się wraz z erą transportu. 
Gospodarka światowa poniesie dotkliwe straty ,co cofnie ją do czasów sprzed rewolucji 
przemysłowej.Upadek ekonomiczny pociągnie za sobą kryzys polityczny we wszystkich 
krajach.Spowoduje to: 
 
Nową falę tzw:SUPER-TOTALITARYZMU w XXI wieku 
 
Persage XI 22,3 
W czasie i po trzeciej wojnie 
Niewierne republiki przez rewolty upadną 
Nowy Absolutyzm rządzeniem i prawem 
Będzie tak okrutny jak nigdy przedtem 
 
Nostradamus poświęcił dużo miejsca III wojnie i muzułmanskiemu fundamentalizmowi o tym 
później. 
 
Gość : 
Wszystkie wzbudzające zaufanie przepowiednie mówią bardzo ciekawe rzeczy o roku 2012. Nie 
straszą one i nie sieją paniki, lecz przekazują pewną bardzo starą wiedzę, która stała się zrozumiała 
dopiero w naszych czasach. Takie przekazy pochodzą między innymi od Indian Ameryki Północnej i 
Południowej. Są one również otrzymywane jako tzw. channelingi od istot z innych światów i 
wymiarów. Mówią one o zapowiadanych od bardzo dawna wielkich zmianach na naszej planecie. 
 
W tych przekazach nie ma mowy o strasznym i mściwym Bogu, który wiedziony jakimś 
niezrozumiałym impulsem unicestwi całą Ziemię wraz ze wszystkim co żyje i surowo osądzi 
wszystkich złych grzeszników (których sam wcześniej stworzył, czyżby na własną hańbę i 
pośmiewisko???), strącając ich na zawsze do piekła, lecz o tym, że przyszedł czas, aby zmienić 
nasze myślenie i całe nasze życie. Mrok, w którym żyliśmy do tej pory osiągnął swoje najwyższe 
natężenie, ale podobnie jak przed świtem, gdy jest najciemniej, tak i teraz zbliżamy się do chwili, 
gdy ciemność zacznie znikać oświetlona promieniami nowej epoki. Do roku 2012 ciemność zagęści 
się najsilniej, a potem nastąpi przesilenie. Nasze czasy są przełomowe i dlatego są tak 
dramatyczne. Można to porównać do ścierania się dwóch potężnych frontów atmosferycznych. 
Działają na siebie dwie przeciwstawne siły - mrok i światłość, które należy pojmować symbolicznie. 
Zanim mrok ustąpi będzie próbował zrobić wiele zła. Wielu ludzi ulegnie złym podszeptom, ale ci, 
którzy wiedzą o co idzie gra nie dadzą się oszukać ani pozbawić nadziei. 
 
A teraz spróbuję wyjaśnić, czy w 2012 roku rzeczywiście ma nastąpić koniec świata, rzekomo 
zapowiadany przez kończący się w owym roku kalendarz Majów. Otóż przede wszystkim należy 
wiedzieć, że: 
 
- Majowie nazywali "światem" ten sam okres, który u nas nosi nazwę Roku Platońskiego, 
wynoszący w przybliżeniu ok. 25 770 lat. W naszej cywilizacji nazywany on jest "erą". 
 
Według naszej tradycji kończy się właśnie Era Ryb, a według Majów kończy się cykl życia planety, 
zwany "światem". W dniu 21 grudnia 2012 r. zamkną się wszystkie ważne cykle, uwzględniane w 
wyliczeniach ich kalendarza. Od tego momentu zaczyna się nowy "świat", czyli kolejny cykl życia 
planety oraz kolejny etap rozwoju ludzkości. 
 
W Biblii Jezus mówi: "Będę z wami do końca świata", jednak nastąpił tu błąd w tłumaczeniu. Było 
tam użyte słowo "aeon", oznaczające w rzeczywistości Erę. Tak więc Jezus w reczywistości 
powiedział "Będę z wami do końca ery". Dokładniej: do końca Ery Ryb. Zanim to nastąpi musimy 
dokonać procesu wielkiego sprzątania i oczyszczania, również naszego własnego, duchowego 
wnętrza. Taka kuracja nie może być przyjemna, ale jest konieczna. Nasza trójwymiarowa 
rzeczywistość kończy się i przechodzimy do nowej rzeczywistości. Nikt z nas nie potrafi sobie tego 
wyobrazić, więc nikt nie potrafi tego dokładnie opisać. 
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Według Kalendarza Majów mamy teraz zakończenie cykli czasów. Tzw. promień babiloński wypalił 
się już i jego moc osłabła, jednak służący mu ludzie o materialistycznej orientacji nie chcą się z tym 
pogodzić, mimo, że w rzeczywistości zawsze byli jego niewolnikami, a nie panami. Niektórzy ludzie 
mają dusze sługusów i zawsze są gotowi zaprowadzać system wyzysku, który niewoli również ich 
samych. Obecnie rządy wyzyskiwaczy dobiegają końca, ale zanim odejdą będą próbowały umocnić 
swoje wpływy i przeciągnąć wielu na swoją stronę. Możemy spodziewać się wielu sporów, awantur, 
a może nawet walk. Jest jednak pewne, że tak bardzo represjonowana do tej pory duchowość 
zwycięży i na Ziemi już wkrótce zapanuje zupełnie nowy porządek. Proces ten zakończy się 
ostatecznie w roku 2013. 
 
Tak więc będzie to prawdziwy koniec świata, ale tylko dla sług ciemności. 
 
Wszystkie "cudowne" objawienia i przepowiednie proroków, mówiące o straszliwych karach i 
potwornych plagach, jakie spadną na grzeszną ludzkość, o zniszczeniach, ogniu piekielnym, 
kataklizmach oraz zemście i gniewie słusznie rozwścieczonego Boga pochodzą od istot wrogich 
ludzkości, mających wobec nas najgorsze zamiary. Te istoty żywią się naszym lękiem, nienawiścią i 
złymi emocjami. Dlatego są zainteresowane skłócaniem ludzkości, sianiem paniki oraz 
wzniecaniem wojen i innych niepokojów. 
 
 
Ciąg dalszy Wielkiej Katastrofy Kosmicznej w czasie III Wojny światowej w/g Edgara Cays-a 
 
Skutki ekologiczne będą także niesamowite.Raczej nie nastąpi wyginięcie gatunków roślin i 
zwierząt na całym świecie,lecz dojdzie do zagłady gatunków w Oceanie Atlantyckim i częściowo na 
Morzu Śródziemnym. Tsunami nie są tylko falami powierzchniowymi. Ciągną się przez całą 
głębokość oceanu, przechodząc po jego dnie. Całe życie oceaniczne w obrębie tysięcy kilometrów 
od epicentrum zostanie zniszczone przez fale wstrząsu. Zanieczyszczenie, jakie powstanie po 
spaleniu wybrzeży, zatruje wody nadbrzeżne, w których żyje większość istot morskich. Poza tym 
sama kula ognia wytworzy ogromne ilości azotanów, które póżniej spadną na ziemię w postaci 
kwaśnych deszczy, przyczyniając się do zatrucia oceanów, mórz, jezior i rzek. 
 
Stefan Paulus, roztaczając przed ludzkością tak czarną wizję,wyraża nadzieję, że Nostradamus 
mógł się mylić lub on sam nadinterpretuje jego proroctwa. 
Taką nadzieję pomniejsza fakt, że wiele Centurii i Alamach Jasnowidza z Salon jest odczytywanych 
podobnie przez wielu badaczy. 
W wielu przypadkach zastosowane określenia i symbole są -jak już pisałem jednoznaczne: 
 
Na przykład: 
 
Nazwa faktyczna postaci historycznych nazwa podana w centuriach Nostradamusa, taka sama! lub 
najbardziej zbliżona.  
 
 Napoleon I Bonaparte - Na"Polleon  
 Lenin - człowiek z nad Leny 
 Franco - Franco 
 Riwiera -Riwiera 
 Pasteur - Pasteur 
 Einstein -Wielki Albert 
 Hitler -Hister 
 Stalin -Stalin 
 Gorbaczow - człowiek z blizną 
 Obama - Afrykanin władca Neptuna 
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Takich przykładów jest wiele również co do poszczególnych wynalazków. Nostradamus użył takich 
słów jak: Saturn wyleci na Księżyc, Rad (pierwiastek promieniotwórczy) i wiele innych.  
On pierwszy napisał i ponumerował cztery wojny światowe przypisując je poszczególnym państwom 
i osobom. 
W latach 20-tych i 30-tych XX wieku -pierwszą wojnę Światową nazywano po prostu (bez numeru) 
cytuję: "Wielką Wojną Światową". A z numeracji Nostradamusa się wyśmiewano. 
 
Nie którzy uważają, tak jak tu pisze jeden "Gość", że ludzkość się będzie stale rozwijać i że nie 
będzie żadnych katastrof, ani wojen bo Pan Bóg nie zniszczy swoich dziec czyli ludzi. 
 
Ale ten człowiek pisząc tak nie zna ani: Historii ani Biblii.Rozumiem, że jego wiara jest 
optymistyczna bo osobisty strach nie dopuszcza do tak pesymistycznego rozwoju sytuacji za jego 
życia ale należy dokładnie przeanalizować dzieje (historię) ludzkości i Pismo Święte Biblię. 
 
Po 1. W Historii ludzkości wiele było okresów zahamowań w rozwoju technicznym, spadku populacji 
(liczby ludności) w poszczególnych krajach i na całym świecie, a także wyludniania (wręcz upadku 
wielkich miast ) - ogólnej barbaryzacji życia ludzkiego, upadku roli pieniądza w gospodarce, powrót 
do barteru, czyli handlu wymiennego itd. 
Takich przykładów było wiele, podam jeden powszechnie chyba znany to jest upadek Cesarstwa 
Rzymskiego (Zachodniego) w 476 roku czyli upadek cywilizacji starożytnej bardzo rozwiniętej i 
powstanie Średniowiecza. Już ludzie w miarę wykształceni żyjący w Średniowieczu nadali 
współczesnemu sobie okresowi Historii nazwę Średniowiecza. Zdali sobie bowiem z tego sprawę, 
że ich życie, kultura, technika itd była na o wiele niższym poziomie niż w byłym Cesarstwie 
Rzymskim. Niszcząc Starożytny Rzym plemiona barbarzyńskie, ludów germańskich, słowiańskich i 
tureckich zniszczyły dotychczasowe osiągnięcia cywilizacji Rzymskiej. Oto przykłady. Miasto Rzym 
liczące ok 1 miliona mieszkańców po niecałych 100 latach liczyło 5 tysięcy mieszkańców to samo 
stało się z wieloma innymi wielkimi miastami w Europie, a nie które zupełnie zniknęły z mapy. Wraz 
ze zniszczeniem miast zniszczeniu uległo bardzo liczne w starożytności mieszczaństwo i tzw. dobra 
miejskie jak: przemysł, rzemiosło, biblioteki, łażnie, amfiteatry, wielopiętrowe kamienice, akwedukty, 
mosty kamienne itd. Życie przeniosło się na wieś do warowni i zamków budowanych z rozbieranych 
starożytnych obronnych murów miejskich i domów mieszkalnych między innymi rozbierano wtedy w 
Rzymie słynne Koloseum. Zakazano organizowania igrzysk olimpijskich i masowych przedstawień 
teatralnych. Ludność Europy w roku 400 oceniano na 60 milionów a w roku 500 na 20 milionów. 
Podobnie prawie w tym samym czasie stało się na wschodzie z potężnymi Chinami, Cesarstwo Han 
Państwo to uległo wschodniemu odłamowi tureckich Hunów które go podbiło. Ludność Cesarstwa 
spadła z 68 milionów (były tam co kilka lat organizowane jako pierwsze i jedyne wówczas na 
świecie spisy ludności) w roku 328 do 32 milionów w roku 384. 
O wielu wynalazkach technicznych Starożytności w ogóle zapomniano i odkrywano je ponownie w 
końcu Średniowiecza (kilka stuleci póżniej) w okresie tak zwanego Odrodzenia!!! 
Jak więc można pisać takie bzdury, że rozwój ludzkości musi być stały. Optymizm to pozytywna 
rzecz-ale musi być on realny bo wtedy zamienia se w fikcję. Historycy porównują dzieje ludzkości 
do życia człowieka. Mówią oni ,że życie człowieka składa się z wielu etapów raz mu się powodzi 
materialnie lepiej raz gorzej z różnych przyczyn:utrata pracy, pożar domu, inne choroby u człowieka 
to wojny, a rekonwalescencja po chorobie to odbudowa i odnowa. 
Po 2. księgi Biblii mówią wyrażnie o karach Bożych zsyłanych na nie pokorną grzeszną ludzkość w 
postaci katastrof naturalnych, wojen, epidemii chorobotwórczych, wyniszczaniu miast i całych 
narodów, cofnięciach w ich wyniku na wiele lat w cywilizacyjnym rozwoju itd. 
Ba! w niektórych wydaniach Biblii ale nie rzymskokatolickich (tłumaczeniach) jest wręcz napisane 
tak cyt; "Pan mówi do swojego ludu jeżeli będziecie nie pokorni i grzeszni zniszczę was i oddam 
Ziemię innym których stworzę". 
 
Także nie traktuję takich wypowiedzi poważnie będąc sam wyznawcą Kościoła 
Rzymskokatolickiego i to praktykującym na co dzień. 
 
Uznanego tłumaczenia tego tekstu jeszcze nie ma. Inne znane mi brzmi tak: 
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……. 
W dolinie Wisły podwoje zapanuje 
Dwóch z wiarą niepokój zasieje 
Mówca z Bastranu językiem węża 
Ziemię od obcych ochroni. 
 
I teraz tak: czterowiersz został napisany, pierwsza linijka po staro-frankijsku (z którego uformował 
się wczesny język francuski), druga platońską greką z jednym słowami (odnośnikiem) staro-
łacińskim używanym za czasów republiki rzymskiej (przed cesarstwem), trzecia po staro-aramejsku 
z odnośnikiem słownym staro-hebrajskim. A ostatnia linijka była napisana jeszcze bardziej 
archaicznym językiem frankijskim, który zaliczany jest do języków germańskich, ale już wymarłych a 
nie jak obecny francuski który jest zaliczany do języków romańskich. 
Tak Nostradamus bronił się przed wykształconymi sędziami Świętej Inkwizycji i w ówczesnych 
czasach nie on jeden. 
 
Germańskie? plemię Bastranów żyło na obecnych Kaszubach przed przybyciem Słowian na te 
ziemie czyli przed 600 lat ne. Aby przepowiednia była bardziej zrozumiała ziemię Bastranów 
potraktowałem i przetłumaczyłem jako ziemie póżniejszych Kaszubów (Słowian) a mówcę jako 
Kaszuba. 
Francuski badacz przetłumaczył dosłownie(mówca z Bastranu. 
Ale mam pytanie czy ogół Polaków aż tak zna historię,że wie że przed wiekami żyli tam jacyś 
Bastranowie? 
 
Jako Polak muszę zwracać na takie rzeczy uwagę.  
Także jest to tylko jeden z przykładów jak trudno jest tłumaczyć twórczość Nostradamusa  
 
Oryginalne teksty Nostradamusa oczywiście we wszystkich starodawnych językach można dostać 
w nie których księgarniach na zachodzie proszę się pytać. 
 
Oto wymyślony przeze mnie tajemniczy tekst o tym :gdzie mieszkam i jak żyję napisany metodą-
janusową Nostradamusa, tak aby utrudnić wszystkim zlokalizowanie mojego miejsca pobytu, oraz 
tego co posiadam i czym się zajmuję. Oczywiście nie tylko utrudnić, ale i zamieszać bo 
Nostradamus bał się Świętej Inkwizycji i dlatego kamuflował swoje teksty w bardzo różny sposób 
np; podobne wyrazy o różnym znaczeniu tak jak w języku polskim wyraz morze lub może pisał tak 
mo(..)e. 
Ktoś napisał o dolinie ale jak mam przekonać tego ktosia, że w języku staro-aramejskim 
(Nostradamus lubował się w starych wymarłych językach i je znał), dolina, kotlina, ziemia jest 
określana słowem "dehsze" -pisownia była (oczywiście w alfabecie semickim-aramejskim, a nie 
łacińskim) - taka sama natomiast wymowa była różna (ułożenie akcentu i to od wymowy tego słowa 
zależy czy ono oznacza dolinę, kotlinę czy ziemię. Poza tym w niektórych językach szczególnie 
semickich występują takie słowa których jednoznacznie praktycznie nie da się przetłumaczyć na 
język polski. Także żeby np:przetłumaczyć jakiś czterowiersz, lub sześciowiersz trzeba być nie lada 
znawcą i przede wszystkim umieć porównywać teksty, starać się je uporządkować w czasie i 
miejscach zdarzeń dlatego są duże różnice w ich tłumaczeniach.Nie wiem czy byście coś zrozumieli  
gdybyście weszli w posiadanie skopiowanych (nie przetłumaczonych) oryginalnych Centurii 
Nostradamusa. Musicie wiedzieć,że np. Biblie przetłumaczone np. na język polski z tego samego 
oryginału hebrajsko-aramejskiego różnią się od siebie bardzo zasadniczo. Dlatego też Koran 
napisany klasycznym już w praktyce nieużywanym językiem arabskim (nowy arabski jest inny ma 
wiele dialektów -praktycznie są to różne języki) jest jedynie prawdziwy. Wszelkie tłumaczenia 
Koranu na inne języki w tym współczesne arabskie nie jest przez Islam uznawane, Aha np: liczba 2 
w staro-hebrajskim jest toż sama co bliźniaki takich przykładów jest bardzo dużo. 
 
A oto mój tekst napisany mniej więcej metodą Nostradamusa:- 
 
40,100 i 80 



 45 

Kolej jest różna 
Mo(..)e to... 
Nie zawsze mi się podoba 
Mieszkam ... w pobliżu miasto jest stare też nowe,duże 
Rzeka, jezioro ,dojazd,-dobre 
Lubię pola, pokój 
Mam fajny zamek 
Ale nie tylko ...takie rzeczy 
Pierwsze określa odległość  
Północ Wielki znany las.... w krainie 
S- zawsze lubiłem tę literę 
Mam też ....komórki , jeden pojazd- choć dwa 
Aha!mam też w ...owoce słodkie też-cierpkie -niby drzewa 
lubię bo są z pestkami-to ważne 
Jeden duży,drugi mały 
Aha słucham dobrej muzyki 
.......taką lubię 
W użyciu różne płyty 
No i mam aparaty 
Sa interesujące, bo dużo mogą 
Jestem z rodziną  
2,,4,3,2 
Z takich osób się składa 
W ogóle jes wszędzie blisko 
A zarazem daleko-to zależy. 
 
Tak w wielkim uproszczeniu można przedstawić tekst Nostradamusa także częściowo też 
innych wizjonerów i jasnowidzów. Przypominam, że tekst ten napisałem tylko w języku polskim 
spróbujcie przetłumaczyć sensownie np na angielski ale przedtem spróbujcie określić co miałem na 
myśli pisząc takie wieloznaczne: liczby, wyrazy lub ich zbiór jak 40, 100, 80, Kolej, Mo(..)e, zamek, 
pojazd, komórki, owoce z pestkami,itd itp. 
 
To nie jest takie proste, ale ma sens, zapewniam. 
 
Mała poprawka do porzedniego tekstu:  
Oczywiście Nostradamus nie pisał po polsku(choć znał wiele języków ale lubował się w tych 
archaicznych- wymarłych) -bo nie znał naszego języka -ale chodziło mi o przykład-że gdyby znał j. 
polski to wyraz :morze lub może wiedząc że w wymowie słowo to brzmi tak samo pisał by go tak: 
mo(...)e. W ten sposób ukrywał swoje myśli traktując je jako : rebusy i szarady dla współczesnych i 
przyszłych pokoleń. 
Dla utrudnienia tekstów pomijał też czasami rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, zaimki, znaki 
interpunkcyjne (choć oczywiście nie zawsze w zależności od okoliczności) itd itp. 
I jeszcze jedno w języku aramejskim słowo dwa oznacz to samo co biżniaki w tym języku mówi że 
urodziłam dwóch - to znaczy bliżniaków. 
Musimy też wiedzieć, że w niektórych językach szczególnie semickich, które mają całkiem inną 
budowę gramatyczną i znaczeniową niż polski, niemiecki czy włoski a nawet perski czy hinduski  
które są językami indoeuropejskimi niektórych wyrazów nie da się jednoznacznie odpowiednikiem 
polskim przetłumaczyć. Stosuje się wtedy tak zwane podobieństwo przyczynowe. Żeby zrozumieć 
jeden czterowiersz lub sześciowiersz czyta się inne podobne, kompletuje i odpowiednio dzieli 
tematycznie oraz czasowo. I jeszcze jedno – np. tłumacze francuscy badacze twórczości 
Nostradamusa używają w swoich tłumaczonych tekstach dla określenia swojej ojczyzny Francja 
chociaż Nostradamus użył go tylko chyba osiem razy o Francji pisał: Galia, Kogut, Wielka siostra 
Italii itd. 
Dlaczego więc ja będąc Polakiem mam pisać, że cyt: "mówca z Bastranu" (tak jak to piszą 
francuscy badacze) a nie z Kaszub, albo po prostu Kaszub. 
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A dlaczego zamiast Polska mam pisać tłumacząc tekst: Wielka Sarmatia, Sarmacja Zachodni 
Słowianin, Nadbałtycka lub Stara Wandalia itd. 
Przecież Nostradamus był też historykiem nie tylko astrologiem, lekarzem i językoznawcą. 
Kto w Polsce wie, że Bastranowie to jedno z germańskich plemion należących do Wandali którzy 
żyli na terenie dzisiejszych Kaszub. 
Polska przez jakiś czas była nazywana przecież Starą Wandalią (od nich pochodzi imię żeńskie 
Wanda żona Kraka) Wandalowie w V wieku opuścili obecną Polskę robiąc miejsce Słowianom 
złupili Rzym (stąd wandalizm) opanowali północną Afrykę i Hiszpanię Nowa Wandalia. Następnie z 
północy ulegli swoim pobratymcom germańskim Wizygotom, którzy opanowali Hiszpanię oraz 
Bizancjum, które opanowało Afrykę Północną. Arabowie(Maurowie i Berberzy)opanowali póżniej i 
P.Afrykę i prawie całą Hiszpanię z Portugalią. Hiszpanię z powodu dużej liczby mieszkających tam 
Wandalów nazwali Emiratem a następnie Kalifatem Al Wandaluz. Obecnie od Wandalów nosi 
nazwę południowa prowincja Hiszpanii :Andaluzja. Jeszcze jedno w języku aramejskim wyraz 
cyt:"dahsze" (oczywiście pisany alfabetem semickim konkretnie aramejskim a nie łacińskim) jest 
zawsze tak samo pisany i oznacza: dolinę, kotlinę i ziemię oraz czasami kraj. Żeby wyrazić o co 
chodzi trzeba ten wyraz inaczej wymówić to znaczy rozłożyć inaczej akcent wymowy.  
 
Przedstawiam różne tłumaczenia znanego czterowiersza Nostradamusa dotyczącego szczególnego 
wydarzenia w roku 1999 zgodnie z obowiązującym kalendarzem juliańskim (Juliusza Cezara) 
obecny gregoriański jest przesunięty o około miesiąc z godnie z papieską reformą Grzegorza. 
 
10,76 
W roku 1999 w siódmym miesiącu 
Na niebie pojawi się król przestrachu 
Wskrzesi wielkiego króla z Angouleme 
Przed i po wojnie światowej panować będzie zgodnie ze swoim korzystnym horoskopem 
 
Uwagi: 
w 1999 roku w miesiącu ósmym (kalendarza gregoriańskiego) czyli w sierpniu nad Francją i 
południową Europą było pełne zaćmienie Słońca w Polsce było częściowe. 
Angouleme to miasto w którym koronowali się królowie Francji. 
Centurio uważa, że w tym dniu urodzi się Henryk V Szczęśliwy P (wielki Selin - Pogromca 
półksiężyca), który odmieni losy III wojny i pokona muzułmanów. Po wojnie będzie panował jako 
Król i Władca absolutny nad Zachodnią Europą. 
Proszę też zwrócić uwagę na dość długi tekst (ale w polskim języku) ostatniej linijki czterowiersza. 
Autor Andy Collins - tłumaczenie z języka angielskiego - tłumaczenie oficyna wydawnicza Rytm  
 
Pierwsze dostępne wydanie rok 1997 
Centuria X 72. 
Rok 1999.siódmy miesiąc, 
Z nieba nadejdzie wielki Władca Terroru,  
Wskrzesi wielkiego Króla mongołów, 
Przed i po Marsie by panować szczęśliwie. 
 
A więc uwaga temu tłumaczowi chodzi o to, że narodzi sę nie król Francji a władca Mongołów który 
od tego roku wprowadzi terror. 
Angouleme w starofrancuskim odpowiednio zapisanym oznacza też Mongolię, są też inne różnice. 
 
Jest w sumie 14 różnych tłumaczeń (znanych mi) tego czterowiersza - w tym moje z roku 1984 
 
Persage X 72 ,12 
W roku 1999 w ósmym miesącu 
Zaćmienie spowoduje przyjście nowych czasów 
W dawnym królestwie Mongołów 
Będzie rządził potwór przed i po III wojnie. 
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Uwaga: za czasów Nostradamusa do Mongołów należały dzisiejsze: Pakistan, Afganistan, Irak, Iran 
cała Syberia itd. 
 
Do Pana Centuriona, bardzo ciekawy tekst na tym forum czytam z zaciekawieniem, mam pytanie co 
prawda nie dotyczące III wojny Światowej, ale to wszystko się bardzo łączy geopolityka i religia, czy 
widział Pan filmy Waltera Veith'a "Wino Babilonu" itp ?? Bardzo dobitnie pokazuje na przykładach 
jak kościół (rzymsko-katolicki) nie mylić z chrześcijanami jest zlepkiem obrzędów pogańskich i 
bardziej satanistycznych niż chrześcijańskich. Jestem ciekaw Pańskiego zdania na ten temat bądź 
co bądź drażliwy i pokazujący różne dziwne powiązania Watykanu z kultem słońca.. 
 
Odpowiadam: - Nie nie widziałem tych filmów. 
Domyślam się jednak o co może w nich chodzić. 
Radził bym tak jak ja nie brać wszystkich fantastycznych, pseudo-naukowych filmów na poważnie 
Są ludzie o różnych poglądach (i to wykształceni), którzy nie mają pozytywnego stosunku do religii 
są nawet wrogo do niej (nich) nastawieni. 
Ja już pisałem, że jestem człowiekiem wierzącym tj. praktykującym rzymsko-katolikiem. 
Nostradamus był też człowiekiem wierzącym i praktykującym. 
Są sławni uczeni kórzy sąateistami i są tacy którzy są gorliwymi wyznawcami swoich Religi. 
Albert Einstein (sam wierzący) mówił tak cyt. "religia czyli wiara jest do życia potrzebna człowiekowi 
jak woda a czy bez niej możliwe jest życie?" 
 
Ten kto naprawdę zna BIblię przede wszystkim w oryginale aramejsko-hebrajskim dobrze wie, że 
akt stworzenia Świata (wszechświata) przez Stwórcę jest zgodny z dzisiejszą teorią kosmologiczną 
powstania kosmosu zwaną Wielkim Wybuchem czyli powstaniem wszechświata z punktu 
(mniejszego od obecnego jednego atomu) który fizycy nazywają wielką osobliwością, dokładnie 
określają je matematyczne równania Friedmana. Wówczas to powstało (przed około 13 miliardami 
lat) wszystko: przestrzeń, czas, materia i energia (4 siły-grawitacyjna, elektromagnetyczna, słaba i 
silna). 
A przecież we wszechświecie istnieje jeszcze ciemna: materia i energia zupełnie jeszcze nieznane i 
niewidoczne które stanowią prawię 80 % naszego Wszechświata 
Święty Piotr powiedział, że Pana Boga jeden dzień to tak jak u człowieka tysiąc dni. 
Same Pismo Święte (Biblia) w oryginale mówi, że dzień Pana Boga trwać tysiąc tysięcy lat. 
W oryginale aramejsko hebrajskim Biblii. Pan Bóg mówi, że stworzył wszystko (u nas się tłumaczy 
świat) pierwszego dnia ale uwaga Pańskiego czyli kosmicznego a nie ludzkiego tj. ziemskiego. 
Pan Bóg mówi też na przykład : "że powstała jasność i ciemność jej nie ogarnęła”. Zaraz po 
stworzeniu (zgodnie z najnowszą teorią kosmologiczną) wszechświat był czarny i dopiero potem 
zaczęły se formować galaktyki i gwiazdy. 
Mogę tu podawać wiele przykładów z Biblii i z Kosmologi Teorii Wielkiego Wybuchu żeby pokazać 
jak zadziwiająco są zgodne. Są to bardzo pasjonujące tematy. 
Dla ciekawości czytelników powiem, że XIX wiek był wysypem odkryć naukowych w tamtych 
czasach było tak wielkie zafascynowanie nauką, że 90 % uczonych uważało się za materialistów i 
ateistów. Ale znowu Pan Bóg pokazał przemądrzałym ludziom gdzie jest ich miejsce teraz 90 % 
uczonych jest ludżmi niezłomnie wierzącymi szczególnie właśnie po ostatnich odkryciach 
kosmologicznych,astronomicznych, fizycznych i innych. 
Pan Bóg (Pismo Święte) na pytanie Mojżesza jak go nazywać odpowiedział: "Jestem, który Jestem" 
jak czytamy Biblię w oryginale to możemy się przekonać, że: Pan jest wszędzie i o każdym czasie a 
nawet jest bez czasowy, że praktycznie nie liczy się dla niego ani czas, ani przestrzeń ani płeć.  
W języku hebrajskim Pana Boga można rozumieć w liczbie mnogiej jako Bogowie wręcz 
chrześcijańską Trójcę Świętą 
Jeżeli Biblia mówi, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo to ma na myśli nie 
ciało, które jest bytem czasowym (przemija), lecz rozum i miłość. PAN BÓG,TRÓJCA ŚWIĘTA 
kieruje się w olbrzymich aktach stwarzania we Wszechświecie ROZUMEM I MIŁOŚCIĄ i chce żeby 
człowiek w swoim życiu na Ziemii (którą mu podarował) w swoich małych aktach stwarzania tym 
samym się kierował!!! 
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Nostradamus w jednej ze swoich centurii napisał o tym jak ludzie staną się istotami bardziej 
duchowymi niż fizycznymi i w przymierzu z Panem Bogiem będa zaludniać kosmos cyt; "Za 
przyczyną Pana będą latać do gwiazd" 
Na tematy TEOLOGI można pisać wiele, ale naszym tematem jest III Wojna Światowa. 
Co do kultu Słońca to wszystkie religie się na nim opierają. 
Słońce jako ciało astronomiczne Gwiazda (wielki reaktor termojądrowy, zamiana atomów wodoru w 
hel a następnie w inne cięższe pierwiastki) daje życie na Ziemi bez jego światła i ciepła życie na 
naszej planecie było by niemożliwe. 
W religiach chrześcijańskich jak w każdych jest wiele świą i zwyczajów przyjętych z pogaństwa. 
Np: ubieranie choinki przyjęło się z Niemiec i Austrii, było praktykowane w okresie przedchrze-
ścijańskim u plemion germańskich, np: we Włoszech praktycznie nie ubiera się w domach choinek  
a głównym motywem są szopki. Ze słowiańskiego pogaństwa przyjęto świecenia pokarmów 
zwierzęcych i roślinnych. Po prostu kościołowi rzymskokatolickiemu (innym też) nie udało się 
zwalczyć dawnych praktyk kulturowych i po prostu je zaakceptowano, wg. mnie nie ma nic w tym 
złego. 
 
Nigdy nie piszę w niedzielę a taże w sobotę. Dzisiaj zrobiłem wyjątek po przeczytaniu tekstu. 
Z braku czasu nie będę pisał co dziennie, ale chciałem skończyć głowny temat to znaczy dalszy 
przebieg III Wojnyświatowej i krótki opis świata który nastąpi po niej. 
  
po 1. Czy Nostradamus miał rację?  
po 2. Czy dobrze lub w miarę dobrze przetłumaczyłem jego teksty? 
 
Prawdę mówiąc wolałbym przegrać z kretesem żeby tylko nie doszło do takich tragicznych 
wydarzeń w historii ludzkości nie życzę tego ani sobie ani nikomu ale myślę, że różnice mogą być 
tylko w szczegółach natomiast w zasadniczych sprawach raczej nie. 
 
Jeszcze jedno co do mojej zagadki. Na razie nikt nie zgadł. Pamiętajcie w yrazach i linijkach jest 
zapisany specjalny kod, linijki nie muszą być ułożone w kolejności przeze mnie napisanej zwróćcie 
też uwagę co jest dla mnie ważne i co lubię! 
 
Dalszy ciąg III wojny światowej po wielkiej katastrofie kosmicznej, którą opisałem napiszę 
prawdopodobnie we wtorek. Zbliża się 1-listopada i mam trochę związanych z tym obowiązków.  
 
SYTUACJA NA ŚWIECIE PO WIELKIEJ KATASTROFIE KOSMICZNEJ W CZASIE TRWANIA III 
WOJNY ŚWIATOWEJ 
 
Po dotychczasowych analizach przepowiedni Nostradamusa, mających związek z uderzeniem 
odłamka komety lub meteorytu,spróbujmy sobie wyobrazić obraz zniszczeń w poszczególnych 
częściach świata. Oto najważniejsze fragmenty prognozy S.Paulusa, dokonane na podstawie 
odszyfrowania i przyjętego KODU PROROCTW NOSTRADAMUSA, stanu nauki na ten temat i 
SYMULACJI KOMPUTEROWEJ. 
 
AMERYKA PÓŁNOCNA 
 
"Całe wschodnie wybrzeże USA, a także wybrzeże Zatoki Meksykańskiej, zostanie zniszczone. 
Trzęsienia ziemi, tsunami i pożary spowodują niewyobrażalne straty. Początkowo straty w ludziach 
będą stosunkowo nieduże dzięki doskonałemu systemowi autostrad i dużej liczbie samochodów. 
Ewakuacja ludności o 150 km w głąb lądu powinna umożliwić uniknięcie bezpośredniego 
zagrożenia. Nawet jeśli nastąpią korki to stosunkowo długi okres widoczności komety 7dni, Władcy 
Terroru w/g niektórych interpretacji - pozwoli ewakuować tych, którzy się na to zdecydują. 
Powstanie natychmiast nowy problem umożliwienia egzystencji dziesiątki milionom bezdomnych. 
Huragany, wiejące z prędkością 750 km/godz. nad strefą uderzenia meteoru, skierują się ku 
Zachodniemu Atlantykowi i Zatoce Meksykańskiej. Tam rozdzielą się na mniejsze wiatry nie 
przekraczające 250 km/godz. Powstaną olbrzymie burze z niezliczoną liczbą piorunów, gdyż 
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atmosfera będzie w ten sposób wyładowywać ciepło pochodzące z gorącego Oceanu 
Atlantyckiego. Nastąpią liczne powodzie,tornada,które zniszczą w znacznym stopniu sieć 
energetyczną w całym kraju. 
Klimat zacznie się stopniowo ochładzać. Nuklearna zima, która nadejdzie kilkanaście miesięcy po 
katastrofie kosmicznej, zamrozi ziemię,aż do poziomu poniżej warstwy wodonośnej. Pękające rury 
wodociągowe i kanalizacyjne utrudnia dopływ wody i odprowadzenie ścieków w całym kraju, a 
szczególnie na środkowym zachodzie. Jeśli nawet zachowają się linie gazociągowe, to gwałtowny 
wzrost zużycia gazu spowoduje spadek ciśnienia w sieci co uniemożliwi choćby dostateczne 
funkcjonowanie systemów ogrzewczych w miastach. 
USA największy producent ziarna na świecie, posiada jego znaczne zapasy jednak długotrwały 
kryzys spowoduje wyczerpanie tych zapasów i wprowadzenie systemu kartkowego na żywność. 
 
Siły zbrojne USA utracą swoje porty na Atlantyku i w Zatoce Meksykańskiej, pozostawiając tylko te 
na Wschodnim wybrzeżu czyli na Pacyfiku. Zniszczeniu wskutek trzęsień ziemi ulegnie kanał i 
przesmyk Panamski. 
USA nie będą w stanie wysłać swych sił za granice, ani nie będą do tego dążyć z powodu 
zamieszek wewnątrz krajowych (tzw 4 letnia II Wojna Domowa w USA po niej zostanie 
wprowadzony całkowity zakaz posiadania i noszenia przez obywateli broni palnej) aż do czasu 
ustabilizowania własnej gospodarki. 
Uwzględniając skalę zniszczeń - potrwa to około 20 lat - USA spadną do rangi MOCARSTWA 
REGIONALNEGO, bez wywierania wpływu na wydarzenia w: Europie, Azji i Afryce. 
Ingerencja w wydarzenia innych krajów ograniczy się do Kanady i Meksyku. 
Najważniejszą rolę militarną przejmą : Straż Wybrzeża i Straż Graniczna. 
 
Powstały kryzys spowoduje krwawą II Wojnę Domową i upadek rządów demokratycznych. 
 
W USA dokona się wojskowy zamach stanu. Ogłoszona zostanie bezterminowo dyktatura. tzw: 
"Rządy Prezydenta Generała - I Dyktatora Stanów Zjednoczonych Ameryki - będzie ich trzech -
ostatni zostanie obalony kilkanaście lat po III Wojnie Światowej.  
 
Persage iX 68,4 
W Ameryce Pierwszy Generał Dyktator 
Uspokoi Kraj i za karze noszenia broni 
Krwawe i bezwzględne będą jego rządy 
Wprowadzi racjonowanie i przymus pracy 
 
Ogłoszony zostanie stan wojenny w całym kraju. 
Amerykanie będą wówczas żyli w myśl hasła  cyt: "TYLKO AMERYKA". 
 
Odcięcie się od pomocy innym będzie podyktowane w świetle olbrzymiego kryzysu instynktem 
samozachowawczym. 
Wskutek huraganów i tsunami zniszczeniu ulegną wyspy Morza Karaibskiego. Część z nich 
zostanie na zawsze zalana wodami oceanu a druga część stanie się całkowicie bezludna.  
Po stabilizacji wewnętrznej zostana włączone do terytorium USA: Kuba, Haiti, Jamajka, Puerto Rico 
i inne i zostaną zasiedlone bezdomnymi z okresu Wielkiej Ewakuacji po katastrofie kosmicznej. 
 
Persage j.w. 68,5 
Wyspy Indii Zachodnich częściowo zalane i bezludne 
Atlantydzi je póżniej zasiedlą bezdomnymi 
Tylko Ameryka-taka będzie filozofia 
Aż Kraj Neptuna znowu stanie na nogach 
 
A co z Kanadą i Meksykiem? 
 
Wszystkie problemy tak jak w USA pojawią się również tam. 
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W Kanadzie ze względu na ostrzejsze zimy wielu ludzi umrze z zimna . 
Meksyk leżący bardziej na południe przeżyje zamiast zimy Wielką Suszę, epidemię i 
niewyobrażalny głód. 
Populacja tego kraju spadnie nawet o 2/3 liczby mieszkańców. 
 
Persage j.w. 68,6 
Na północy od Atlantydów niewyobrażalny mróz 
Wielu zamarżnie do kości, znikąd pomocy i ratunku 
Na południowej granicy Wielka Susza, epidemie i głód 
Tak straszny, że mieszkańcy krainy będą się zjadać nawzajem 
 
AMERYKA POŁUDNIOWA 
 
Trzeba powiedzieć, że temu rejonowi świata Nostradamus poświęcił nie wiele uwagi. 
 
Persage IX 4,2 
Tam gdzie Braza i Inca walka o żywność 
Wybrzeża Atlantyku mniej zniszczone 
Olbrzymie trzęsienia i huragany zmniejszą populację 
Wskutek podniesienia w cieśninie olbrzymi wodospad. 
 
Jest to właściwie jeden z nielicznych czterowierszy i sześciowierszy  
dotyczący tego kontynentu. 
Wynika z niego,,że w Ameryce Południowej będą olbrzymie trzęsienia ziemii,huragany i ruchy 
górotwórcze. 
W cieśninie Magellana która się wzniesie powstanie olbrzymi jak twierdzi Edgar Cays Wodospad o 
wysokości ponad 3 kilometrów gdzie będą się przelewały wody z Pacyfiku do Atlantyku ponoć 
takiego w historii geologicznej naszej Ziemi jako planety jeszcze nie było! 
Na kontynencie tym będą lokalne konflikty Brazylii, kraju języka portugalskiego z dziewięcioma 
państwami języka hiszpańskiego, które zjednoczą się wokół Argentyny. Wojna ta ma trwać (w tym 
czasie jak III wojna światowa) w sumie z przerwami 25 lat i praktycznie żadne z tych krajów nie 
zwycięży. Zakończy się ona wielką tragedią w postaci zubożenia i wzajemnego wyniszczenia. 
Pozostawi negatywny wpływ na wzajemne stosunki w przyszłości. 
c.d.n.-opiszę sytuację po katastrofie na pozostałych kontynentach w tym oczywiście w Europie-tu 
Nostradamus się bardzo rozpisał-szczególnie odnośnie swojej ojczyzny-Francji(Przepowiednie 
Nostradamusa najbardziej dokładnie opisują Europę-a w niej Francję). 
 
Jeszcze raz tu wyjaśniam, że kto chce niech wierzy kto nie chce niech nie wierzy. Ja nikogo nie 
mam zamiaru przekonywać. 
Chcę tylko, żebtyście wiedzieli o czym faktycznie pisał Nostradamus o to przyklad znanej centurii 
III 49 dot.wybuchu II wojny światowej: 
 
Wściekły Germański Wódz-Hister 
Wywoła wojnę,którą pózniej nazwą drugą 
Jego plugawy i ostry język będzie tylko początkiem 
Synagoga najbardziej ucierpi od jego prześladowań 
 
Jak będzie po Wielkiej Katastrofie Kosmicznej w czasie III Wojny Światowej wyglądała Australia. 
 
Persage II 78,3 
Ziemia Południowa i wyspy Wielkiego Oceanu 
Zaznają huraganów i licznych powodzi 
Wiele małych wysp zniknie pod wodami na zawsze 
Suchy kontynent zmieni swój klimat 
Zazdrosne oko niewiernych rozpocznie inwazje 
Ten kraj opanują przybysze z Azji 
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I dalej następny sześciowiersz 
 
78,4 
Żółci od wysp równikowych Mahometa 
Będą panować tylko trzy lata 
Wielkie prześladowania Białych 
Także nieliczni zostaną na świadectwo Europy 
Wielki Wyzwoliciel nie zmieni już przeznaczenia 
 
Tak więc pomimo, że katastrofa będzie na Atlantyku to wpływ jej będzie większy lub mniejszy na 
pozostałe kontynenty i wyspy oceaniczne w zależności od epicentrum uderzenia meteoru. 
W związku z częściowym roztopieniem czap lodowych Antarktydy i Arktyki w oceanach i morzach 
momentalnie (w ciągu 2,3 lat) podniesie się poziom wód na całym globie o 5 metrów. Szereg 
małych wysp Pacyfiku-atoli (państewek) ulegnie zatopieniu i naturalnej likwidaccji.Australia obecnie 
prawie suchy kontynent wskutek ciągłych trwających całymi tygodniami olbrzymich wichur i 
deszczów stanie się bujnym i żyznym lądem.Ten słabo zaludniony kraj wielkości USA w który żyje 
ledwie ponad 20 milionów ludzi wskutek osłabienia USA stanie się łakomym kąskiem dla ludów 
przeludnionej Azji. 
 
Z drugiego sześciowiersza wynika, że muzułmańska przeludniona Indonezja w sojuszu z Wielkim 
Talibanem rozpocznie wojnę przeciwko Australii i ją zdobędzie. 
Nastąpią okrutne rzezie mieszkającej tam ludności białej (głównie anglosaskiej) po 3-letniej okupacji 
wyzwolenie jej przez Amerykanów nic nie da.Kraj ten stanie się całkowicie inny opanowany przez 
masowo napływających muzułmańskich przybyszy. 
 
Persage XI 12, 7 
Kraj dwunożnych zwierząt całkiem się odmieni 
Kuzyni Mongołów zasieją na stałe wiarę półksiężyca 
W ciągu trzech przybędzie za chlebem ponad 60 milionów 
Chmary statków i łodzi aż po horyzont będą zasłaniały wody 
Nowe czasy -Nowa historia taka spotka kara potomków przestępców 
Tylko nieliczni uciekną na dwie spokojne wyspy południa 
 
To wszystkie znane  tym razem sześciowiersze dotyczące losów Australii i Pacyfiku. 
Uwaga z ostatniej linijki sześciowiersza wynika, że najprawdopodobniej najbezpieczniejszym krajem 
(spokojnym) będzie Nowa Zelandia tam też uciekną przed muzułmańską-Indonezyjską nawałnicą 
ostatnie ocalałe resztki białej europejskiej ludności. 
Należy pamiętać pisałem już uprzednio, że w wyniku II wojny domowej od USA oddzielą się 
niektóre stany południowe zamieszkałe przez ludność latynoską (a więc kraj ten się podzieli) także 
po III wojnie ten kraj nie będzie już takim supermocarstwem światowym jak obecnie, chociaż w 
polityce światowej będzie dalej odgrywał znaczną rolę. 
Przyjmie on póżniej sporą część emigrantów z Nowej Australii już całkowicie opanowanej przez 
Azjatów: Indonezyjczyków, Malajów, Chińczyków i innych. 
 
III Wojna Światowa ma się rozpocząć w XXI wieku  po 10 latach (dekadzie) superterroryzmu 
muzułmańskiego w roku w którym suma cyfr daje liczbę 3, a rok ten dzielony przez 3 daje liczbę 
całkowitą. 
W wieku XXI są trzy takie daty: 
Rok 2001 to 2+0+0+1=3 Rok 2001:3=667 
Rok 2010 to 2+0+1+0 =3 Rok 2010:3=670 
Rok 2100 to 2+1+0+0 =3 Rok 2100:3=700 
 
Nostradamus był również matematykiem i lubował się w tego rodzaju zagadkach jak też szaradach i 
rebusach 
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Ostatnio niektórzy znawcy Nostradamusa przychylają się do 2010 roku jako terminu ewentualnej 
daty wybuchu III wojny Światowej, który poprzedzony by został 10 latami super terroryzmu, to jest 
od ataku na wieże nowojorskie w 2001. 
W takim wypadku jakieś ważne wydarzenie mogło by być pózniej uznane za wybuch tej wojny. 
 
Istnieją jeszcze dwie możliwości datowe wybuchu III Wojny Światowej, otóż w Średniowieczu był 
zwyczaj opuszczania jedynki przy wypowiadaniu daty np: zamiast rok : 1546  mówiono i pisano rok : 
546. Tak więc mówiąc o XXI wieku - Nostradamus Jasno napisał w Alamachu że w ty roku będzie 
III Wojna Światowa to wówczas Rok 2012 po opuszczeniu 2 i 0 na przedzie cyfra ta nie ma 
znaczenia więc 1+2=3 i 3:3 =1. Możliwe, że ten rok miał na myśli Nostradamus lub Rok 2021 
wówczas po opuszczeniu cyfr 2 i 0 mamy Rok 21 czyli 2+1=3 i 3:3=1. 
Trudno mi powiedzieć który to będzie rok. Ale jak wiemy początek wojny ma się zacząć w nocy 
(czas europejski) następnego dnia po zawarciu wieczystego pokoju na Bliskim Wschodzie. 
 
Alamach część 3 666,1 
W dwudziestym pierwszym Wielki Pokój  
Zaraz w nocy półksiężyca przyjdzie trzecia- jak złodziej 
Suma liczb będzie trójką a przez nią dzielona -da całkowitą 
Pierwsza i Druga były tylko dziecinną zabawą 
Wielki Mahdi-Wielki Potwór,odmieni Świat w piekło 
Europo szykuj się do walki-nim rozlegnie się głos Muzzeina 
 
Innym przypomnę(po przeczytaniu tekstów) Nostradamus nie przewiduje końca świata jest po 
prostu niewłaściwie interpretowany. Robią to Ci, którzy nie znają jego całej twórczości a tylko nie 
które często żle tłumaczone fragmenty. 
O końcu świata jego terminie wie tylko Pan Bóg tak pisał Nostradamus tak przecież też twierdzi 
Jezus Chrystus w Ewangelii czyli Nowym Testamencie Nowym Przymierzu. 
 
Zanim przejdę do opisu skutków katastrofy kosmicznej na pozostałych kontynentach przypomnę,  
że zachodnie brzegi Australii odkryli za czasów Nostradamusa Portugalczycy. Oni to nazwali nowy 
kontynent, cyt: "Terra Australis" to jest Ziemia Południowa. Nazwę tą póżniej przejęli Holendrzsy, 
a następnie Anglicy. 
 
A oto sześciowiersz z Alamachu dotyczący Australii - to jest jaką będzie po III wojnie. 
Tam gdzie świeci Krzyż Południa będzie odnowa 
Kraj żyzny gęsto zaludniony ludami Azji 
Nowa nazwa,nowa wiara i nowy język, 
Bogactwo i przepych będą szeroko znane, 
Poprzedników spotka mizerny los tubylców 
Europo stracisz na zawsze swój daleki przyczółek 
 
Krzyż Południa to jeden z gwiazdozbiorów (układów gwiazd) świecących na południowej półkuli 
Ziemi występuje na fladze Australii. Nazwę nadali mu też Portugalczycy. Z innych sześciowierszy 
można się domyśleć, że z czasem największą grupą osadniczą Australii będą Japończycy (po 
zatopieniu znacznej części Japonii) wyprzedzając ludy muzułmańskie Azji. 
 
AFRYKApo Wielkiej Katastrofie Kosmicznej w czasie III Wojny Światowej. 
 
Zachodnie wybrzeża Afryki przejdą podobne nieszczęścia co Południowa Ameryka to jest: tsunami, 
póżniej silne wiatry, ochłodzenie klimatu susze i powodzie w zależności od rejonu. Wschodnia 
Afryka to jest ta którą otacza Ocean Indyjski będzie mniej narażona na silne tsunami, ale wystąpią 
tam silne trzęsienia ziemi. Najwięcej ucierpi Północna Afryka to jest ta przylegająca bezpośrednio 
do Morza Śródziemnego.Ale sytuację w tej części Afryki opiszę przy opisie sytuacji po katastrofie  
w Europie.  
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Z powodu mało wydajnej gospodarki rolnej i niemożności importu ziarna z USA i Europy zapanuje 
tam straszny niewyobrażalny głód. Najprawdopodobniej wyginie tam 80% ludności lub 80 milionów, 
ale ponieważ Nostradamus podaje drugą liczbę 60 od działań wojennych więc wydaje się, że chodzi 
mu raczej o procenty. Pisze też, że kontynent po wojnie stanie się bardzo słabo zaludniony. 
 
Sześciowierz z Alamachu część II 664,3 
Czarna Afryka w wyniku upadku skały straci 80 
W wyniku rewolt głodu i wojny zginie 60 
Po trzeciej wojnie stanie się prawie bezludna 
Trudno tam będzie zobaczyć lwa albo słonia 
Ze wszystkich stron będą przybywać osadnicy 
Ludy Azji będą zaludniać środek kontynentu 
 
I dalej 664,4 
Południowy róg Afryki pozostanie czarny 
Przy przylądku nadziei- powstanie mocarstwo Murzynów 
W czasie upadku będzie to w miarę bezpieczne miejsce 
W czasie trwania trzeciej wojny pomorze Europie 
Jej wojska pod czarną ośmioramienną gwiazdą 
Pierwsze wspomogą Armie Francuzów, Anglików i Polaków. 
 
Najprawdopodobniej chodzi o RPA,które wyrośnie na wielkie mocarstwo nie tylko afrykańskie ale i 
światowe. 
Z sześciowiersza wynika, że położenie tego kraju będzie stosunkowo bezpieczne. Przyjmie ono 
wielu uciekinierów murzyńskich z centralnej Afryki pewno przyłączy do siebie wiele słabych państw 
na południu Afryki. Jeden z sześciowierszy mówi,że w Afryce podzieli się wpływami najpierw z 
Talibanem a po III wojnie światowej ze Zjednoczoną (na nowo) Europą. 
Również najprawdopodobniej z tego sześciowiersza bierze się taka "obiegowa fama"wśród wielu 
"przepowiadaczy", że w czasie III wojny światowej Polsce pomoże czarna rasa. 
Z ostatniego sześciowiersza wynika jeszcze raz, że z przeludnionej Żółtej Azji ruszy wielomilionowa 
fala nowego osadnictwa na cały świat.Pisałem już, że żółta rasa jak też śniadzi Hindusi zaludnią: 
rosyjską Syberię i Daleki Wschód,oraz Australię, teraz widać, że i centralną Afrykę,póżniej się 
dowiemy że wielomilionowe masy ludności azjatyckiej zaludnią też Europę, która po wojnie również 
będzie częściowo wyludniona. Właściwie najbardziej "białymi krajami" będzie półkula zachodnia-
czyli obie Ameryki, oraz nieliczne kraje europejskie głównie Polska na której terytorium działań 
wojennych praktycznie nie będzie i która tak jak RPA czy Nowa Zelandia oraz Skandynawia wyjdą z 
tych tragicznych wydarzeń bardziej wzmocnione.Ale o tym póżniej. 
Następnie opisze skutki katastrofy w Azji i Europie,póżniej wrócę do przebiegu III Wojny Światowej-
tutaj Nostradamus opisał bardzo dokładni przebieg działań zbrojnych i okres Super-totalitaryzmu, 
który będzie miał miejsce w czasie wojny i po niej. O DEMOKRACJI ludność będzie musiała 
zapomnieć na wiele bardzo wiele lat. 
 
Alamach część I 663,1 
Dwudziesty będzie nazywany okresem dyktatur 
Z lewa i sprawa będą przelewali krew wrogów i przyjaciół 
Ich rządy będą przez nie których chwalone 
Dawne błędy narodów powrócą z jeszcze większą siłą 
Gdy ich złe wybory okażą się dla nich zgubnymi i ostatnimi 
Nigdy świat nie miał takich tyranów jak w dwudziestym pierwszym 
 
AZJA po katastrofie kosmicznej w czasie III Wojny Światowej. 
 
W XX wieku kontynent azjatycki doświadczył nagłego wzrostu populacji; co trzeci mieszkaniec 
świata zamieszkuje Chiny lub Indie.Azja ma najbardziej zagrożone ekologicznie ziemie ze 
wszystkich kontynentów wskutek ich nadmiernego wykorzystania w wyniku coraz wyrażniejszego 
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przeludnienia najbardziej przydatnych dla rolnictwa obszarów. Wyniszczenie pierwotnej flory i fauny 
jest tam największe. Mimo, że kontynent ten nie odczuje w sposób bezpośredni tak tragicznych 
skutków katastrofy kosmicznej jak pozostałe kontynenty, to efekty pośrednie szczególnie głód 
wywrą ogromny nacisk na wszystkie rządy krajów azjatyckich. 
Najbardziej ucierpią tereny Wschodniej Azji: Japonii, Korei, Chin, Filipin, Wietnamu, Indonezji i 
Rosyjskiego Dalekiego Wschodu. W wyniku katastrofy część wysp japońskich a także wchodzących 
w skład pozostałych państw ulegnie już na stałe zalaniu wodami Pacyfiku. Powódż będzie tak 
wielka, że zginą miliony mieszkańców. 
 
Alamach część VIII 442 
U wschodnich bram Azji wielkie wody zaleją wiele wysp 
Kraj bardzo bogaty i bitny zmniejszy się o połowę 
Wiele milionów utonie i zginie w olbrzymich trzęsieniach 
W przymierzu ze Smokiem będzie szukał nowych siedzib 
Północna lodowa cieśnina między lądami się zamknie 
Póżniej ludy Azji pomaszerują przez nią do Kraju Neptuna. 
 
Proszę zauważyć jak dużo można się dowiedzieć z tego sześciowiersza. 
A więc, że w wyniku podniesienia się wód oceanicznych na całej Ziemi wskutek stopienia się części 
lodowców:Antarktyki i Arktyki(o czym pisałem) wiele wysp: Japonii, Filipin, Indonezji zostanie 
całkowicie zalanych. Ludność tych krajów (ta która ocaleje) będzie szukała nowych terenów do 
zamieszkania. 
Z tego przekazu wynika też, że Wschodnią Azję nawiedzą straszne trzęsienia ziemi, które 
spowodują zamknięcie się cieśniny Beringa oddzielającej Azję od Ameryki Północnej. Póżniej o 
czym jeszcze napiszę wojska chińskie i sprzymierzone z nimi wojska japońskie wedrą się na tereny 
Alaski i Kanady i stoczą tam z USA i Kanadą wielkie bitwy które zakończą się zwycięstwem 
Amerykanów i Kanadyjczyków. 
W tym czasie kiedy Wielki Taliban będzie toczył wojnę z Europą to Chiny i Japonia będzie toczyła 
wielką wojnę z USA i Kanadą. O tym oczywiście też póżniej napiszę. 
Tak więc powszechne będą wojny o ziemie uprawne.W Rosji zima nuklearna będzie tak samo 
straszna i uciążliwa jak w Kanadzie. W połączeniu z innymi problemami Roja nie ma żadnych szans 
na przetrwanie jako wielki kraj. 
Sytuacja na w Azji i Europie stanie się podobna do tej jaką w XIII wieku spowodował Wielki Chan 
(Władca Oceanu) Mongołów czyli Czyngis Chan - imię własne Temudżyn, który podbił prawie całą 
Azję i Ruś.  
 
A jak wiemy choć w innych warunkach-to"Historia się kołem toczy"- czyli zawraca się do przeszłych 
czasów. 
 
A oto jeden z bardzo ciekawych czterowierszy Nostradamusa. 
 
Persage XII 33,1  
W dwudziestym pierwszym tak jak w trzynastym 
Ludy Mongolskie Poprzez Ruś wejdą do Europy 
Wielki Machdi będzie ich sprzymierzeńcem  
Chociaż go zawiodą bo ruszą przez cieśninę 
 
Jak widać po rozbiciu Rosji Chiny i sprzymierzona z nimi Japonią nie pójdą dalej do Europy tylko 
skierują się w stronę Ameryki przez cieśninę Beringa. 
 
Przed inwazją na Europę i Amerykę Chiny i Wielki Taliban sptróbują rozbić Indie, co jednak jak 
wynika z jednego z sześciowierszy Alamachu nie bardzo im się uda ze względu na ogromną 
populację tego kraju. Indie co prawda się uratują-po podpisaniu rozejmu z Chinami i Talibanem ale 
po III Wojnie Światowej rozpadną się na co najmniej kilka pąństw. Jest to kraj o wielu językach i 
kulturach. 
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Chcę zwrócić Waszą uwagę na to co robią na Świecie i w Polsce tak zwane "media" i to wszystkie i 
te świeckie i religijne. 
Przed olbrzymią falą nienawiści i podjudzaniem ludzi przeciwko sobie ostrzega w Alamachu 
Nostradamus 
 
 
Część III 312 
Czwarta władza w dwudziestym pierwszym będzie wrogiem 
I każda i kościelna będzie słowem szatana i mamony 
Nie słuchajcie jej słów i nie dajcie się zwieżć 
Bo przed trzecią nie wiadomo będzie co jest prawdą a co kłamstwem 
Antychryst wszystkich omota i naznaczy swoim piętnem płatnika 
Najobrzydliwsze słowa będą padały z ust przewrotnych władców i kapłanów 
 
A oto jescze jeden charakterystyczny sześciowiersz tym razem ostrzegający przed tym, że tzw;  
III Antychryst "zadomowi" się przede wszystkim w kościele aby jak najwięcej omotać ludzi przede 
wszystkim wierzących i praktykujących!!!. Prosi wręcz on o to aby ludzie przede wszystkim 
przestrzegali na co dzień prawo Pana Boga zapisane w 10 przykazaniach (w Biblii) wręczonych 
Mojżeszowi na górze Synaj i nimi się w życiu kierowali a nie słowami wielu kapłanów którzy mówiąc 
o Bogu kierują się w stosunku do swoich przeciwników nienawiścią, a ich dążeniem w życiu 
codziennym są różnorakie dobra materialne i zachłanność na pieniądze. 
 
313 
Przed trzecią będzie tak jak w szesnastym 
Władza pycha i mamona rozbiją jedność Kościoła 
Mimo starań Arki nie wielu przejrzy na oczy- 
Że czyny i słowa się nawzajem rozmijają 
Nie wiara i modlitwy prowadzą do Boga a prawo Mojżesza  
O czym najlepiej wie Szatan wróg Boskich przykazań 
 
Nostradamus tu pisze też, że mimo prób Arki (Papieża) zamiast jednoczenia się wszystkich 
chrześcijan będą następowały dalsze rozbicia w kościele rzymskokatolickim tak jak to było w wieku 
szesnastym kiedy powstały kościoły protestanckie. Pisze on ,że sytuacja się powtórzy i kościół 
papieski ulegnie dalszemu wielkiemu osłabieniu a to poprzez swoją politykę,która nie będzie 
odpowiadała wszystkim wiernym tego kościoła. 
 
Tak ma Pan rację ale po omówieniu tematu III wojny światowej w/g przepowiedni Nostradamusa tak 
jak już pisałem będę się wypowiadał jednak tylko dorażnie na temat innych przepowiedni: między 
innymi wszystkich tzw: Sybilli a było ich 13 w tym najciekawsze: Saby i Pytii a także m.innymi 
Edgara Cayc-a i innych. 
Nostradamus w porównaniu do innych wizjonerów swoje proroctwa choć bardzo zakamuflował to 
jednak opisał je bardzo szczegółowo głównie w stosunku do Europy a najbardziej do swojej 
ojczyzny Francji. Poważni badacze Nostradamusa traktują go nawet jako "korespondenta 
wojennego" - tak szczegółowe są jego wizje. 
 
III Wojna Światowa ma być jak pisał przełomowym momentem ludzkości. Nie dziwne to jest, że tej 
właśnie XXI wiecznej wojnie poświęcił prawie połowę swoich przepowiedni? A jego wizje  jak już 
przytaczałem są do roku 3792 czyli roku w którym człowiek zawrze nowe przymierze z Bogiem (tak 
napisał) i stanie się nieśmiertelnym, czyli żywym rozpoznawalnym duchem, będzie mógł zmieniać 
ciało jak ubranie i stanie się dzieckiem gwiazd i kosmosu."Bo nie tylko Ziemię ale i Niebo odda Pan 
człowiekowi w posiadanie a On (człowiek) będzie chwalił imię jego" - Pana Boga. Tak opisał to 
Nostradamus. Za rok 3792 cyt: "Pan nie pozwolił mi zajrzeć"- napisał Nostradamus na końcu. 
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EUROPA po katastrofie kosmicznej w czasie III Wojny Światowej. 
 
Europa to kontynent,który obok Ameryki Północnej najbardziej odczuje siłę uderzenia, trzęsień 
ziemi i tsunami. 
W czterowierszu 31 Centurii 9 Nostradamus przepowiedział, że Wielka Brytania zostanie w połowie 
zatopiona. 
Londyn ma być prawie całkowicie zniszczony. Zniszczenie nizinnej Anglii wykorzysta górzysta 
Szkocja (góry Kaledońskie) która się od niej oderwie i ogłosi niepodległość. Od uderzenia bardzo 
ucierpią też: Portugalia, Hiszpania, a także Francja. Nostradamus napisał, że Lizbona zostanie 
pochłonięta przez wody Atlantyku. Olbrzymie fale morskie( niespotykane dotychczas) po upadku 
meteoru będą miały do 300 metrów wysokości a nawet więcej, dotrą też na przedmieścia Paryża, 
oraz zaleją prawie całą Holandię i część Belgii. Fala oceaniczna przez cieśniny duńskie przeleje się 
na Bałtyk - jednak zniszczenia będą tutaj niezbyt duże. W Skandynawii i północnych Niemczech 
oraz północnej Polsce mają być silne trzęsienia ziemi,które zmienią linię brzegowe tych państw. 
Cieśniny duńskie staną się szersze wskutek zalania i zniszczenia wysp: Zelandii i Fionii. 
Kopenhaga przestanie istnieć. Bałtyk uzyska też drugie połączenie, a mianowicie Zatoka Botnicka 
rozerwie Szwecję i Norwegię z Finlandią i wpłynie do Morza Arktycznego. Skandynawia stanie się 
więc wyspą. W Polsce zniknie Hel, Mierzeja Wiślana i Żuławy, niestety również Gdańsk zostanie 
częściowo zalany. 
 
Najtragiczniejszy jednak los spotka kraje Sródziemnomorskie. Ogromna Fala o wysokości ponad 1 
kilometra (spiętrzy ją wąska cieśnina gibraltarska) przeleje się z Atlantyku z wielkim hukiem na 
Morze Śródziemne. 
Część wielkiej wody wyleje się na Północną Afrykę, na Saharę, reszta na południową Europę. 
Zniszczeniu ulegną takie miasta jak: Algier, Tunis, Oran, Konstantyna, Trypolis a także Aleksandria. 
Najtragiczniejszy los spotka wyspy greckie i południowe Włochy. Prawie wszystkie Cyklady i 
Sporady zostaną na zawsze zalane. Bardzo ucierpi Sycylia, Sardynia i Korsyka. Wezuwiusz i Etna -
tak jak Hekla na Islandii wybuchną. Na jednej z wysp Balearskich (Minorka) wskutek olbrzymiego 
niespotykanego dotąd trzęsienia ziemi powstanie ”w mgnieniu oka" olbrzymi nowy wulkan o 
wysokości ponad 4 kilometrów. 
W wyniku III Wojny Światowej i Wielkiej Katastrofy Kosmicznej zginą na zawsze już starożytne 
zabytki wielu państw położonych nad Morzem Śródziemnym zarówno Europy jak i Afryki.  
 
A oto wybrane czterowiersze i sześciowiersze z Alamachu i Centurii Nostradamusa; 
 
Persage III 69 ,7 
Wielka Woda przeleje sę przez Słupy Herkulesa 
Z wielkim hukiem osiągnie nawet ponad 300 
Mieszkańcy miast i osad nadmorskich uciekajcie jak najdalej w głąb 
A nie patrzcie się za siebie i nic nie zabierajcie-bo szybko nadchodzi  
 
Alamach część 2 124,8 
Niezrównana i pewna Anglia zostanie zalana 
Tylko połowa się uratuje-a Szkoci się wyzwolą 
Długo Morski Lew potężny i niezatapialny 
Z pogardą panował nad wszelkimi wodami i narodami 
Aż przyszedł w końcu dzień sądny i sprawiedliwy 
Z Wielkiego Królestwa Brytanii pozostał marny strzępek 
 
część 2 236,9 
Wody Bałtyku rozleją się na północ 
Skandynawia zostanie Wielką Wyspą 
A Miasto Wielkiego Piotra pogrąży odcchłań 
Wielkie rzeki Europy nabiorą tyle wody 
Że ich odwrotny bieg spowoduje wiele ofiar 
W wyniku zmiany linii -Europa zmieni swój kształt 
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Atylla: 
Kilka przepowiedni związanych z wykładem Arteuza. 
 
 
Ojciec Czesław Klimuszko  
 
Polski zakonnik, zasłynął jako ten, który wskazał Karola Wojtyłę jako osobę, która zasiądzie na 
Grodzie Piotrowym. W swoim życiu pomógł tysiącom osób, które zwracały sie do niego z prośbą o 
podanie faktow dotyczacych ich życia lub przyszłości Polski.  
 
Ojciec Klimuszko wielokrotnie mówił o tym, że Polskę czeka przebiegunowanie i totalna zmiana 
klimatu. Radził, żeby nie wyjeżdżać z naszego kraju. Uważał, że Polska ma wspaniałe położenie i 
jest jednym z nielicznych miejsc, w których ludzie podczas zbliżających się zmian klimatycznych i 
wojen ucierpią najmniej.  
 
- Przyjdzie taki czas, że w Polsce będzie ciepło jak na równiku, a za waszymi oknami będą rosły 
owoce południowe.  
 
Ojciec Klimuszko wskazywał także Polskę jako kraj, od którego wyjdzie sygnał, który zmieni caly 
świat. Nie precyzował tego, ale wspominał, że Polska to wyjątkowo ważny kraj, z którego będą 
pochodzili ludzie, którzy zmienią świat. Mówił także o tym, że myśl z Polski będzie promieniowała 
na cały glob ziemski. Radził, żeby być optymistą i w ogóle nie brać pod uwagę, że będzie koniec 
świata.  
 
Stefan Ossowiecki  
 
Najwybitniejszy polski jasnowidz, bliski przyjaciel marszałka Józefa Pilsudskiego. W latach 
międzywojennych uchodził za najwybitniejszego jasnowidza na świecie. Organizowano specjalne 
pokazy, na których demonstrował swoje unikalne umiejętności. W młodości potrafił lewitować. Kładł 
się wtedy na plechach, po czym na oczach swiadków unosił się nad ziemią. Potem doprowadził do 
perfekcji umiejętność jasnowidzenia, czyli precyzyjnego odczytywania informacji dotyczących ludzi 
lub przedmiotów. Pod koniec życia obudziły się w nim zdolności, które można porównać tylko do 
tych, które posiadał Nostradamus. Ossowiecki widział przyszłość Polski. W 1938 roku podał 
dokładnie datę wybuchu drugiej wojny światowej, a także powiedział, że dokona się rozbiór Polski 
między Niemcami a Rosją. Najciekawszy fragment dotyczył tego, co mówił o dalszej przyszłości 
naszego kraju. Jego zdaniem Polska odegra niesłychanie ważną rolę w procesie duchowego 
odrodzenia świata. To właśnie nasz kraj wskazywał jako ten, który będzie wzorem dla innych  
 
Leszek Szuman  
 
Najwybitniejszy polski astrolog. Mieszkał w Szczecinie. Znany jest z tego, że każda osoba która 
zgłaszała się do niego po horoskop, trafiała do jego specjalnego archiwum. Tam w zalakowanej 
kopercie Szuman zapisywał datę śmierci takiego człowieka. Potem po śmierci tej osoby do 
Szumana zgłaszała się rodzina zmarłego, która otwierała kopertę. Na kartce była zapisana 
precyzyjnie data śmierci takiego człowieka.  
 
Mało kto wie, że Leszek Szuman także przepowiadał przyszłość Polski. Mówił o tym, że Ziemię 
czekają okropne kataklizmy, w czasie których ucierpi także Polska. Mowił o morzach, które 
wystąpią z brzegów i zaleją Amerykę Północną i Europę Zachodnią. Jego opisy pasują idealnie do 
wizji, która jest zawarta w ksiąźce Patryka Geryla PRZEPOWIEDNIA ORIONA NA ROK 2012. 
Szuman ku zdumieniu swoich przyjaciół opisywał moment, kiedy na świecie stanie się powszechna 
wiedza starożytnych kultur. Wtedy nastąpi złoty wiek ludzkości, odrodzenie się człowieka. Radził, 
aby nie opuszczać Polski, lecz skoncentrować się na umacnianiu swej wiary. Był jednak pesymistą, 
jeśli chodzi o najbliższą przyszłość. - Cieszę się, że nie doczekam tych wszystkich okropieństw, 
które czekają ludzkość - zwykł mawiać.  
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Madame Sylwia (1948)  
 
Ta kobieta była z pochodzenia Angielką. W latach czterdziestych tuż przed śmiercią wygłosiła 
zdumiewającą przepowiednię, w której przewidziała, że zjednoczy się Europa. - Widze jedną flagę, 
europejską flagę - mówiła. Narody zaczną żyć ze sobą jak bracia. Najciekawszy fragment jej 
przepowiedni dotyczy tego, że kraj leżący w środku Europy odegra najwazniejszą rolę w 
przemianach, które czekają ludzkość. Nie wymieniła Polski, ale z opisów można wnioskować, że to 
właśnie o Polskę chodzi. Z małego kraju w środku Europy wyjdzie iskra, która ogranie płomieniem 
zmian cały świat i zmieni go na lepsze. W tym kraju po zmianach powstanie wysoka wieża, którą 
mają zbudować mieszkańcy. Będzie to centrum duchowe świata. Jej zdaniem w Europie już nigdy 
nie będzie przelewu krwi.  
 
Islrmayer  
 
Szwedzki pracownik budowlany. Tuż po wojnie został przysypany ziemią i przeżył śmierć kliniczną. 
Od tego czasu zaczął miewać niezwykłe wizje dotyczące przyszłości świata. Widział zbliżający się 
kataklizm, który będzie połączony z wybuchem trzeciej wojny światowej. Ostrzegał, że kraje 
islamskie wykorzystaja zawieruchę powstałą w zwiazku z kataklizmem i spróbują podbić Europę. 
Będą starali sie wytruć ludność gazem.  
 
- Widze złotą kreskę pyłu, która zbliża się do ludzi. Kto przekroczy tę kreske, zginie.  
 
Islmayer radził, że aby przeżyć, trzeba przez trzy dni nie wychodzić z domu. Uważał, że najlepiej 
jest w momencie wybuchu konfliktu światowego uszczelnić okna, aby gaz nie dostał się do domów. 
Widział cale miliony zabitych osob.  
 
- Jeśli rzucicie ziarno w ziemię po tym co sie stanie, to zapuści ono pędy w klatkę piersiową 
zakopanego człowieka.  
 
Po wojnie przewidywał okres wspaniały, gdyż ma zmienić się klimat w Europie na cieplejszy. Mówił, 
że w małym kraju w środku Europy powstanie centrum duchowe, które będzie swoim zasięgiem 
promieniowało na caly świat. Jego zdaniem dojdzie do otworzenia piramid, gdzie ludzkość znajdzie 
odpowiedź na wiele pytań. Wtedy także okaże się, jakie jest prawdziwe pochodzenie człowieka. Z 
zapisów Islrmayera wynika, że sygnal do otwarcia piramid ma wyjść z Europy, a dokona tego grupa 
ludzi kierowanych przez Boga.  
 
Andrzej Gwiazda  
 
Polski stygmatyk, mieszkający w małej miejscowości koło Lublina. Nad jego domem często 
widziano cudowne światła, zaś w obecnosci wielu świadków pokazała się figura przypominająca 
Matkę Boską. W miejscu objawienia powstał kościół. Andrzej Gwiazda mówił, że nasz kraj odegra 
najważniejszą rolę w zbliżających się przemianach na Ziemi. W Polsce bowiem znajdą się dzielni 
ludzie, którzy odważą się przekazać wiedzę duchową dla reszty ludzkości. Wspominał, że w 
naszym kraju powstanie centrum, coś w rodzaju ośrodka, który obejmie zasięgiem cały świat. 
Widzial wodę, która zaleje brzegi i potężne, kilkukilometrowe fale. Cala Ziemia zatrzęsie się, a 
oceany wystapią ze swoich koryt. Wszystko to potrwa bardzo krótko, po czym z powrotem Ziemia 
wróci na swoje miejsce. Opis ten idealnie pasuje do tego, co jest zwiazane z przebiegunowaniem 
Ziemi. Mówił także o człowieku, który pojawi się w Polsce i który będzie znany na całym świecie. To 
on będzie tym, który zapali latarnie wiedzy. Nie podawał jednak szczegółów, jak  
 
Edgar Cayce  
 
Słynny śpiący prorok z USA. Edgar Cayce zapadał w specjalne transe, w czasie których miewał 
wizje dotyczące przyszłosci świata. To on mówił o zbiżającej się na świecie katastrofie, która ma 
przypominać biblijny potop.  
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- Wystąpią morza i oceany, zatrzęsie się ziemia, zginą miliony.  
 
Podawał jednak bardzo precyzyjny znak tych wydarzeń, bowiem wtedy znowu pojawi się Atlantyda, 
która teraz spoczywa pod oceanem. Cayce mówił wyraźnie o piramidzie Cheopsa i komnacie 
wiedzy, która jest ukryta w Gizie. Jego zdaniem ludziom uda sie dotrzeć do tej komnaty i uzyskać 
dostęp do nieograniczonej ilości wiedzy o ludzkości. Śpiący Prorok wspominał, że jest to starożytna 
wiedza Atlantów, która na początku nowego wieku ujrzy swiatło dzienne. Otwarcie Wielkiej Piramidy 
będzie najwiekszym wydarzeniem, które czeka ludzkość, będzie przełomem w dziejach. Podobnie 
jak wielu innych wizjonerów wspominał, że ta wiedza pozwoli na stworzenie maszyn latających, 
które wypelnią ziemskie niebo. Ostrzegał, że Ziemię w zwiazku ze zblizającą się katastrofą czekaja 
trzy dni ciemności. Nie widział ratunku przed katastrofą. Uważał, że ludzkość zasłużyła sobie na to, 
aby przeżyć upadek i powstać ponownie. Po otwarciu Wielkiej Piramidy Caysey przewidywał 
nastanie złotego okresu w dziejach ludzkości. Nie podał, kiedy to się  
 
Proroctwo Wielkiej Piramidy  
 
Korytarz Wielkiej Piramidy według wielu piramidologów jest wielką przepowiednią losów ludzkości. 
Każde jego załamanie, każdy szczegół symbolizuje coś, co będzie wydarzeniem w skali świata. 
Proroctwo piramidy zawiera informacje o zbliżającym się kataklizmie, który ma być związany z 
wodą, która zaleje kontynenty. Ma być wtedy zbudowany nowy świat i ma narodzić się nowy 
człowiek. W zbliżających się wydarzeniach ma odegrać ważną rolę Wielka Piramida, która wskaże 
kierunek dla całej ludzkości. Wtedy także ludziom uda się odczytać przesłanie zawarte w 
Piramidzie. Na Ziemię powrócą twórcy piramid, którzy pomogą ludzkości w wielkim dziele budowy 
nowego, lepszego świata. Według ekspertów właśnie teraz żyjemy w czasach, które proroctwo 
Wielkiej Piramidy nazywa "CzasEmi Ostatecznymi". 
 
Dałem już jeden przykład różnych tłumaczeń czterowiersza Nostradamusa dot. roku 1999, jest ich 
kilkanaście i zasadniczo się od siebie różnią, a DLACZEGO? 
A DLATEGO, że byli to autorzy książek, którym zależało na ZAROBIENIU PIENIĘDZY, a nie 
RZETELNYM przekładzie tłumaczeń twórczości Nostradamusa. Często Ci autorzy nie tłumaczyli 
wybranych tekstów sami, a zlecali ich językoznawcom (nie fachowcom-badaczom), którzy nie byli 
specjalistami w tłumaczeniu skomplikowanych wielojęzycznych tekstów Nostradamusa. 
 
Podobnie jest z innymi proroctwami, wizjami,przepowiedniami i tajemnicami Maryjnymi. 
Po opisie, tj. zakończeniu tematu III wojny Światowej przedstawię te różnice interpretacyjne w wielu 
wydaniach różnych autorów. 
 
I jeszcze jedno-rzecz najważniejsza!!! 
Dawne rządy różnych państw jak też i obecne do różnych: proroctw, przepowiedni, wizji i tajemnic 
maryjnych, WBREW POZOROM! podchodzą bardzo POWAŻNIE!,  ale nie mówi się o tym 
publicznie!!! - WIADOMO Z JAKIEGO POWODU. 
 
W niektórych krajach tego typu strony są w internecie kontrolowane-a nawet znikają-i to nawet w 
krajach demokratycznych! 
 
Nostradamus do swojego Syna Cezara napisał między innymi, że przed samą III wojną światową i 
w czasie jej trwania rozpowszechnianie wszelkiego typu: proroctw, przepowiedni, wizji itd będzie 
surowo karane. Za to będzie groziła nawet śmierć.  
 
Nie które przepowiednie Nostradamusa i innych wizjonerów nie są w ogóle publikowane, a bardzo 
skrzętnie ukrywane. Między innymi wielkie tajemnice skrywa Biblioteka Watykańska, ale nie tylko. 
 
Musicie pamiętać,że nie wszystko jest i może być ujawniane społeczeństwu, dam przykład 
sześciowiersza Nostradamusa z Alamachu na którego trafiłem bardzo przypadkowo w jednej z 
bibliotek archiwalnych w małym miasteczku we Francji. 
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Tu nie podam oznaczenia, jest to mój jeden z rodzynków twórczości Nostradamusa. 
 
Przez wieki na niebie niektórzy widzieć będą moce tajemne 
Błyszczące obracające się okrągłe okna,cicho snujące talerze 
Będą migać różnymi kolorami świateł jak z krainy baśni  
Nikt nie będzie znał tajemnicy,bo nie będzie szeroko uznawana  
Tylko w ukryciu przed narodami rządy ich mocarstw wiedzą o ich istnieniu 
Ale nie wiedzą,że Boskie statki z przyszłości będą badać historię człowieka 
 
Nic więc dziwnego, że za takie i inne przepowiednie uważano w XVI wieku i póżniej Nostradamusa 
za przysłowiowego "PSYCHOLA". Dzisiaj zapewne też wielu za takie i inne rzeczy uważało by go 
za co najmniej wariata. 
Wiem jedno, że zawsze tak i teraz wiele rzeczy po prostu się przed ludżmi ukrywa, po prostu z 
wielu względów w tym głównie politycznych. 
 
 
A oto dalszy ciąg sytuacji EUROPY po kilku latach trwania III wojny światowej 
 
Persage I czterowiersz 69 
Wielka góra okrągła na siedem stadionów uderzy w ocean, 
Potem wymuszony pokój,głód,powodzie,trzęsienia i powracająca wojna, 
Wszystko to przetoczy się dalej niszcząc i zatapiając wiele krajów 
Nawet te o starożytnych zabytkach historii i wspaniale ułożone 
 
"Wielka okrągła góra "- to ogromna skała, meteor lub część komety, która w wielkim ogniu z 
olbrzymim hukiem przeszywającym całą atmosferę ziemską na tysiące kilometrów spowoduje 
olbrzymią tragędię szczególnie w Europie i Ameryce Północnej. 
Nostradamus podaje nawet jej obwód - siedem stadionów. Stadion to dawna starożytna miara 
długości używana pospolicie w niektórych krajach średniowiecznej Europy-głównie w ówczesnej 
Francji -zamiast obecnego metra-czy kilometra.W/g legendy średniowiecznej-Frankowie wywodzą 
się od starożytnych Greków.Chociaż historia temu zaprzecza bo było to największe plemię 
germańskie(związek plemion-do których przez jakiś czas należeli Anglowie(podbili Brytanię)-
mieszkający kiedyś na półwyspie Jutlandzkim -Dania-zostali wyparci przez Danów-jedno z plemion 
Normańskich-to jest tzw: Wikingów.Frankowie byli bliscy Alemanom-Alemania to francuska nazwa 
Niemiec-mimo wszystko tradycyjnie Francuzi czuli się i dalej czują się bardzo blisko związani z 
Grecją, tak jak Włosi, Eneida, Eneasz. 
Jeden Stadion to dawna grecka miara długości - 199,7 m.-czyli prawie 200 metrów długości. 
Tak więc "okrągła góra" będzie miała około 1300 metrów długości i 400 metrów średnicy. 
 
Po uderzeniu meteoru nastąpi krótkotrwały okres "pokoju",a wkrótce czas wojny i głodu. Słowo 
"pokój" jest wielce mylące. Po prostu wiele państw głownie europejskich i północno-amerykańskich 
będzie walczyć ze skutkami olbrzymiej katastrofy. 
Mowa też jest o trzęsieniach ziemi i powodzi, ale rozmawiając ze znawcami, geologami, przekonali 
mnie oni, że pod wpływem tak silnego uderzenia nie tylko woda ale grunt stały, szczególnie 
wierzchni tzw; "płaszcz ziemi" potrafi się zachowywać falowo jak woda, po prostu "fala ruchomej 
ziemi", falując pokrywają i "zatapiają" wszystkie napotkane przeszkody, zjawisko jest podobne do 
saharyjskiej burzy piaskowej ale o wiele tragiczniejsze w skutkach. 
Otóż nie powinno to dziwić (powiedzieli mi oni), że meteor o takiej wielkości uderzając w ocean, na 
styku płyt kontynentalnych spowoduje ogromną wodną i "ziemną-gruntową" falę tektoniczną!!! 
Jak mi powiedzieli dalej upadek takiego meteorytu można porównać z uderzeniem dwóch 
olbrzymich 500 metrowych wieżowców pędzących w kierunku ziemi z prędkością 60 kilometrów  
w ciągu sekundy, co odpowiadałoby sile wybuchu 130 000 bomb zrzuconych na Hiroszimę. 
 
Eksplozja ta miałaby mieć miejsce na dnie Atlantyku (około 4 kilometrów pod poziomem oceanu), 
co wytworzyłoby ową gigantyczną i niszczycielską falę tektoniczną - co pisze Nostradamus, czy 
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można rozbić meteor na mniejsze części daleko od Ziemi lub zmienić jego trajektorię ruchu i 
uniknąć katastrofy?  
Odpowiedź nie jest zbyt optymistyczna, wybuch na powierzchni meteoru o tej wielkości co prawda 
może, ale nie musi jego rozbić, ani zmienić kierunku ruchu, zależy to od jego składu chemicznego i 
prędkości ruchu. 
I co najważniejsze, ze względu na jego olbrzymią szybkość w kierunku Ziemi, uderzeń nuklearnych 
o olbrzymiej sile musiałoby być około kilku tysięcy w ciągu jednej sekundy, co technicznie nie jest 
możliwe i chyba na przestrzeni następnych kilkudziesięciu lat też nie będzie to możliwe. 
 
 
A oto dalsze Czterowiersze i Sześciowiersze-te dobrze, mniej lub bardzo mało znane 
dotyczące Europy po katastrofie kosmicznej. 
 
Persage-Centuria IX 31,1 
Drgania lądu w Mortarze, 
Tin Świętego Grzegorza w pół zalany, 
Senny pokój,wojna powstanie, 
W Świątyni Wielkanocy otworzy się otchłań 
 
Mortara to mała miejscowość znajdująca się w Lombardi w północnych Włoszech, u podnóża Alp 
ma być tam silne trzęsienie ziemii odczuwalne w całej Europie, w innym czterowierszu 
Nostradamus też pisał o wielkim trzęsieniu w Mortarze (dalej go podam) 
"Tin Świętego Grzegorza” oznacza brytyjską wyspę Scilly, zwaną też TIN ISLAND, znajdującą się 
opodal Anglii. 
Według Nostradamusa meteor spadnie w pobliżu znanych mu portugalskich wysp Azorów, które 
wraz z hiszpańskimi - też mu znanymi wyspami Kanaryjskimi - całkowicie zatoną! 
 
A oto wybrane przeze mnie czterowiersze i sześciowiersze 
 
Alamach część IX 393 
Mortara opadnie a następnie się podniesie na jeden stadion 
Wszystko zostanie przykryte ziemią jak ciała umarłych 
Po krótkiej chwili ziemia się rozstąpi na trzy stadiony 
Z piekielnego koryta wyskoczą denne skały i buchnie wielki ogień  
Na wiele tygodni czerwień pokryje niebo północnej Italii 
Powietrze za sprawą szatana zbierze olbrzymie żniwa 
 
Persage I 47,3 
Azory znikną jak by ich nie było 
Ciężka kleista woda będzie po nich świadkiem 
Nim minie noc jednego dnia taki sam los spotka Kanary 
Jęczące dusze będą świadkiem początku nieszczęść 
 
Persage X 71,3 
W Miesiąc po Wielkim Wybuchu Ziemia i Powietrze zamrożą wiele wód 
Kiedy nadejdą by czcić tragiczny dzień- Czwartek 
To co było przedtem nie będzie już takie dobre 
Na całym Świecie będą mu potem oddawać tragiczną cześć 
 
 
Uwaga: Najprawdopodobniej meteoryt spadnie w czwartek też w czasie nocy europejskiej tj.ze 
środy na czwartek, 
Dziwne! -III Wojna Światowa ma wybuchnąć w nocy i meteor też ma spaść na Atlantyk w nocy!!! 
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Alamach część I 124 ,2 tzw. Zapowiedż! 
Ziarno nie będzie rodzić już wiele-także wiele owoców 
Lato ,Wiosna-mokre zgniłe pory-Zima długa i ostra - 
Wielki Mróz ,Śnieg i Lód -oraz Jesień gradobicia 
Uzbrojony Talib -Francjo wzmocnij się szybko 
Smierć bydła,zatrutego miodu,oblegane magazyny 
Półksiężyc uderzy z czterech stron szukając u dawnych bogatych ziemi i pożywienia 
 
Amerykański uczony, wielki badacz i znawca Nostradamusa S.Paulus napisał tak cyt: 
"Wielu ludzi na początku XXI wieku nie będzie sobie zdawać sprawy z tego jak bardzo powoli ale 
nieuchronnie Świat będzie się zbliżał do ogromnych zmian. Po III wojnie światowej świat się cofnie 
w rozwoju, nastąpią ogromne przemieszczenia ludności oraz wymieszanie ras i kultur, będzie to 
wielka, prawdziwa wędrówka ludów talk jak po upadku Cesarstwa Rzymskiego. 
Cywilizacja, która powstanie na gruzach obecnej będzie całkiem inna. 
Pózniej nasze czasy zostaną nazwane Starożytnością, a te uprzednie; Starożytność,Średniowiecze 
i Nowożytność zostaną nazwane czasami archaicznymi, Historią Archaiczną; -Po około stuletnim 
okresie Supertotalitaryzmu, nowa Wielka i o wiele bardziej rozwinięta cywilizacja ogarnie całą 
Ziemię i wówczas nastąpi przełom, długo oczekiwane spotkanie z obcymi, innymi istotami 
inteligentnymi z kosmosu." 
 
Nie napisałem, że III wojna światowa ma się rozpocząć 10 lat po zniszczeniu dwóch wieżowców w 
Nowym Jorku w roku 2001. 
Nostradamus nigdzie dokładnie nie określił od kiedy zaczyna się ta islamska superterrorystyczna 
dekada napisał tylko o 13 wielkich zamach terrorystycznych, dając do zrozumienia, że jeden z nich 
będzie tym "falowym-ciągłym" początkiem. 
Przy czym dał wyrażnie też do zrozumienia, że kilka z tych zamachów będzie przeprowadzonych 
przed tą dekadą.  
Najbardziej niszczycielskim zamachem ma być wybuch ładunku nuklearnego w Nowym Jorku i 
możliwe, że od tej daty należy liczyć tę dekadę. 
 
Napisałem,że III wojna światowa ma się rozpocząć po 10 latach (dekada) od rozpoczęcia tzw: 
Superterroryzmu Islamskiego. 
Otóż III wojna światowa ma się rozpocząć - jak już pisałem - w latach:2001, 2010, 2012, 2021 lub 
2100. 
W roku 2001 jak wiemy III wojna światowa nie wybuchła, choćby dlatego, że Nostradamus wyrażnie 
napisał (co już pisałem), że ma się ona rozpocząć następnego dnia w nocy po zawarciu w 
Jerozolimie Światowego Pokoju na Bliskim Wschodzie, a to się dotychczas nie stało. 
Wydaje mi się, że rok 2010 też już raczej nie wchodzi w rachubę, jak też r0k 2100. 
Rok 2100 to ostatni rok XXI wieku a Nostradamus wyrażnie napisał że III wojna światowa będzie 
trwała 27 lat (pisałem już o tym) i skończy się w tym samym wieku, około 2050 roku. 
Ja zawsze uważałem (nie wiem czy mam rację?), że III wojna wybuchnie albo w roku 2012 albo w 
roku 2021 - przy czym przychylam się do roku 2021. 
Jeżeli w roku 2021 wybuchnie zapowiadana przez Nostradamusa i innych jasnowidzów III wojna 
światowa, to superterroryzm islamski (na ogromną skalę) rozpoczął by się w roku 2011 lub 2012 -
Nostradamus podkreślał dany okres specjalnym semickim przedrostkiem, który można 
przetłumaczyć na j.polski - około. 
Na przykład napisał, że prawo Tomasza Morusa (twórca utopijnego Komunizmu) będzie trwało w 
Rosji 73 lata, ale dodał przedrostek odpowiadający polskiemu - około. 
Komunizm w ZSRR (kraj ten został w Białowieży w 1991 roku rozwiązany) trwał 1991 rok -1917 
(przewrót pażdziernikowy-tzw:rewolucja) = 74 lata, czyli prawie się zgadza. W innych krajach 
europejskich upadł 1 rok czy 2 lata wcześniej. 
Co do powstania tzw; Wielkiego Talibanu, to Nostradamus wyrażnie napisał, że powstanie on na 12 
lat przed wybuchem III wojny światowej to ten kraj (TALIBAN) będzie potajemnie twórcą i 
fundatorem superterroryzmu islamskiego. 



 63 

Zniszczenie wojsk NATO powstanie Wielkiego Talibanu i opanowanie wszystkich terenów Azji 
Środkowej i Bliskiego Wschodu aż do granic Izraela,Turcji i Egiptu ma się to odbyć w ciągu tych 12 
lub 10 lat przed wybuchem III wojny światowej. 
Wielki Taliban będzie zdobywał (przyłączał) niektóre kraje do swojego państwa metodą stosowaną 
poprzednio przed II wojną światową przez Hitlera; Nadrenia, Austria, Czechosłowacja, tylko na o 
wiele większą skalę niestety ZA CICHYM PRZYZWOLENIEM ZACHODU!!! 
 
Tak więc III Wojną Światowa się rozpocznie i będzie trwała 27 lat jak Wielki Taliban będzie już 
istniał od około 10-12 lat i obejmował obecne państwa: Pakistan, Afganistan, Iran, Irak, Kuwejt 
Arabię Saudyjską, Oman, Jemen, Emiraty Arabskie, Katar, Bahrajn, Jordanię, Syrię, Azerbejdżan, 
Dagestan, Czeczenię, Turkmenistan, Tadżykistan, Uzbekistan i większość Kazachstanu. 
A zachód po zniszczeniu wojsk NATO w Afganistanie w ogóle się z tego rejonu wycofa po 
podpisaniu z Talibanem traktatu pokojowego, coś na wzór traktatu Monachijskiego podpisanego 
przed II wojną światową z Hitlerem. 
Na resztę pytań i wątpliwości również innych osób odpowiem jutro i może zacznę pisać dalej w 
temacie III wojny światowej. 
 
Widać, że niektórzy wracają do tematów, które już częściowo opisywałem. 
Proponuję przeczytać temat: III wojny światowej od 1-j strony i na pewno częściowe, ważne 
wyjaśnienia odnośnie różnorodnych oznaczeń Pan(i) tam znajdzie. 
Dla potrzeb opisu niniejszego tematu korzystam z wydań z roku 1555, z roku 1557, z roku 1568 
m.innymi : "Alamachów i Prognostyków" zawierających także Sixains (sześciowiersze), a także z 
wydania z roku 1605 Presage (pisze się z przecinkiem nad literą e) i Sixains z roku 1605. 
Oznaczenie Persage jest najnowocześniejszym oznaczeniem - tylko czterowierszy Nostradamusa 
stosowanym po roku 2000-ym i nie jest jeszcze zapisywane we wszystkich współczesnych 
wydawnictwach encyklopedycznych.  
Oznaczenie Persage (napisałem poprzednio skąd się bierze) -zostało również przyjęte dlatego, że 
początek oznaczenia Persage, to znaczy Pers … dotyczy Persji to jest obecnego Iranu. A kraj ten 
będzie jednym z głównych uczestników rozgrywającego się teatru wojennego, to jest III wojny 
światowej. 
Bernard Chevignard, profesor językoznawstwa na Uniwersytecie w Dijon, w 1999 roku opracował 
reprint świeżo odrestaurowanego dwunastoksięgu M.Nostradamusa, wiele z tych przepowiedni nie 
była dotychczas znana nawet wśród specjalistów badaczy. Obejmuje on 6338 datowanych 
przepowiedni Nostradamusa (istnieje jeszcze więcej znanych, nie przetłumaczonych m.innymi na 
język polski i nieznanych np:skrywanych najprawdopodobniej przez Bibliotekę Watykańską).  
Co jakiś czas odnajdywane są różne fragmenty twórczości Nostradamusa szczególnie na 
zachodzie, głównie w jego ojczyżnie Francji w różnych archiwach (także kościelnych) i małych 
starych bibliotekach. 
Są one w różny sposób analizowane i tłumaczone, a także różnie OZNACZANE. 
Nie wszystkie czterowiersze czy sześciowiersze Nostradamus w swoich centuriach oznaczał. 
Robił to też osobisty sekretarz Nostradamusa Jean de Chawigny, często zmieniał oznaczenia 
M.Nostradamusa i w różnych wydaniach Średniowiecza też są różne. Różnice w tłumaczeniach 
wielu czterowierszy i sześciowierszy są bardzo różne, pisałem już o tym np: słynny czterowiersz 
dotyczący roku 1999-wielu badaczy interpretuje go bardzo różnie jest znanych kilkanaście 
interpretacji tego czterowiersza, oczywiście jest on przez różnych badaczy interpretatorów różnie 
oznaczany. Sa też czterowiersze i sześciowiersze,które mają jedną przyjętą powszechnie 
interpretację, a to głównie dlatego, że Nostradamus pisał je głównie klasyczną łaciną i nie stosował 
żadnych wymyślnych zagadek. 
A oto przykład: 
 
Centuria I. 1. 
Studiując nocą potajemnie 
Milczący pustelnik,zasiadłszy na mosiężnym trójnogu: 
Słaby płomyk pośród samotnej nocy 
Zdaje się odsłaniać,to w co nikt nie powinien wątpić. 
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I jeszcze jeden czterowiersz, szczególnie dla mnie jako badacza twórczości M. Nostradamusa 
ważny, obym nie był przez niego przeklęty! 
 
Centuria VI. 100(oczywiście czterowiersz łaciński-pisany tylko jednym zrozumiałym 
językiem) 
Przemyśl to, czytelniku, najroztropniej, jak możesz, 
Wara jednak od moich wierszy, motłochu tępy i bezbożny. 
Precz od nich, astrologowie, barbarzyńcy i głupcy ! 
Albo was wydam czcicielom szatana. 
 
Nic dodać nic ująć! 
 
Nostradamus naprawdę nie miał wyboru. Musiał rozmyślnie zakamuflować swoje przesłanie 
wizjonerskie, a przynajmniej sprawić, żeby było dwuznaczne,zagadkowe i tajemnicze. 
Proroctwo należało spisać" w mglistej, nie zaś jednoznacznej proroczej manierze", aby jeszcze raz 
zacytować Mistrza Nostradamusa. 
Trzeba pamiętać, że Nostradamus(o czym już pisałem) znajdował się pod ostrym, nieustannym 
obstrzałem: Świętej Inkwizycji, innych astrologów, którzy zarzucali mu błędne interpretacje układu 
gwiazd, stąd powyższa riposta, bałamutnie zapożyczona z pamfletu na prawników autorstwa 
Petrusa Crinitusa (ur.1465), wznowionego w Lyonie w 1543 roku.Atakowali go też poeci i uczeni za 
nieudolność, katolicy za konszachty z protestantami, oraz protestanci za konszachty z diabłem. 
A wspomniana powyżej Święta Inkwizycja papieska groziła sądem kościelnym i spaleniem na 
stosie, co w ówczesnych czasach było bardzo rozpowszechnionym, szczególnie na zachodzie 
Europy postępowaniem wobec tzw "szarlatanów". 
 
Co do oznaczeń czterowierszy i sześciowierszy, to niektórzy obecni autorzy różnych wydań 
twórczości Nostradamusa nie stosują nawet oznaczeń centurii, np jeżeli w jakiejś centurii jest 
czterowiersz numerowany liczbą 83-a w pozostałych centuriach nie ma takiego numeru, to zapisują 
ten czterowiersz bez numeru centurii itd itp. Czasami się zdarza, że czterowiersz np: 54 ma 14 
tekstów, tłumaczeń stosunkowo różnych wtedy powinno się pisać tak: 54,1-54,2 aż do 54,14 
Ale niestety autorzy niektórych wydań książkowych (jak już pisałem tego nie stosują), chodzi im 
bowiem w/g mnie tylko o czysty zarobek, pieniądze. Nawet sami nie tłumaczą tekstów, a zlecają to 
innym na ogół niezbyt do tego dobrze przygotowanym osobom. 
 
Cała sieć prądów atlantyckich o zbiorczej nazwie GOLFSZTROM, jest często zmienna w czasie 
(występują wieloletnie i miesięczne cykle w zależności od różnych uwarunkowań) zarówno w 
kierunkach przepływów i obrotów poszczególnych prądów z miejsc w których się tworzą. 
Na tę sieć składają się prądy chłodniejsze i cieplejsze, szczególne znaczenie mają: prąd 
północnoatlantycki i azorski ale nie tylko. 
Niestety widać, że nie wszyscy zdają sobie sprawy ze skutków olbrzymiej czekającej nas katastrofy! 
należy więc dokładnie czytać i analizować moje uprzednie wypowiedzi. 
Podstawowymi czynnikami decydującymi o klimacie na planecie Ziemia i innych planetach np: nam 
najbliższych: Wenus i Marsie są:  
1.od odległości od Słońca - Ziemia leży w tzw;ekosferze,  
2.od ciśnienia atmosferycznego przy powierzchni gruntu, Wenus średnio 1 atmosfera tj. 10.000 
milibarów (to ciśnienie rozgniotło by od razu człowieka na placek razem ze skafandrem),dlatego 
lądowanie człowieka na tej planecie jest raczej niemożliwe, chyba że w specjalnym kosmicznym 
batyskafie, takie ciśnienie znajduje się ok 1000 metrów pod powierzchnią oceanów,1 atmosfera 
przybywa co 10 metrów w głąb), Ziemia średnio 1 atmosfera tj 1000 milibarów, Mars średnio 6 
milibarów, takie ciśnienie jest na wysokości około 20 kilometrów nad Ziemią w tzw stratosferze. 
3.od tego jaki jest skład chemiczny atmosfery, czy jest ona przezroczysta czy nie. Na Wenus 
głównym składnikiem atmosfery 95% jest dwutlenek węgla,który powoduje to, że światło słoneczne 
jest absorbowane i niewypuszczane na zewnątrz w około 80% powoduje to, że atmosfera na 
Wenus zachowuje się jak szklarnia. Gdyby atmosfera tej planety była taka jak na Ziemi to jest 
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azotowo-tlenowa a chmury byłyby z pary wodnej a nie z kwasu siarkowego to temperatura na 
powierzchni tej planety leżącej bliżej Słońca niż Ziemia(tarcza słoneczna widziana z powierzchni 
Wenus jest o około 50% większa niż widziana z Ziemi), wynosiła by średnio +60 stopni Celsjusza a 
nie +400 stopni Celsjusza. Na Marsie jest z kolei dużo chłodniej niż na Ziemi bo znajduje się on 
dalej od Słońca niż Ziemia a ciśnienie atmosferyczne jest ponad 100 razy mniejsze. 
Należy też pamiętać, że ogromne znaczenie ma zapylenie atmosfery, to znaczy czy jest przejrzysta,  
przezroczysta czy nie. 
Układ Słoneczny wraz z Ziemią okrąża naszą Galaktykę, która nosi nazwę "Droga Mleczna" i jest 
galaktyką spiralną z poprzeczką, w okresie około 190 milionów lat ziemskich. Przez ten okres 
Słońce wraz ze wszystkimi swoimi planetami przechodzi kilkanaście razy przez galaktyczne ramię 
Strzelca (znajdujemy się w jego pobliżu, występują jeszcze inne ramiona galaktyczne np: Oriona),  
a w tym ramieniu znajdują się ogromne chmury (obłoki ciemnej materii którą wchłania atmosfera 
ziemska) po prostu zanieczyszcza się ona różnymi drobinami skalnymi i pyłowymi, które wchodzą  
w skład tych obłoków, staje się ona po prostu mętna, nie przepuszcza całego światła słonecznego. 
Temperatura na Ziemi z powodu zmniejszenia dopływu światła od Słońca spada i wówczas 
następuje epoka lodowcowa. Takich epok lodowcowych Ziemia przeżyła już wiele na przestrzeni    
4 miliardów lat swego istnienia. 
Po opuszczeniu ramienia Strzelca klimat Ziemi i pozostałych planet obiegających Słońce się 
ociepla. 
 
System prądów morskich Golfsztrom ma tylko wtórne znaczenie. 
W wyniku upadku na Ziemię odłamka komety lub meteoru w atmosferze ziemskiej zostaną 
rozpylone olbrzymie ilości drobin skalnych i pyłów, a także kwasów i zasad. Ogromna część 
promieni słonecznych nie dotrze na Ziemię do powierzchni gruntu, oraz mórz i oceanów. 
Nostradamus pisze, że przez kilka lat nie będzie w ogóle dni słonecznych w ciągu dnia a będzie 
panował półmrok. Ludzie będą mieli trudności w oddychaniu, będą im podawane specjalne maski. 
W niektórych miejscach powietrze będzie pachniało kwasem i stęchlizną. Będą szeroko 
rozpowszechnione choroby układu oddechowego i płuc. Na ziemię będą padały kwaśne deszcze, 
niektóre będą niszczyły naskórek (będzie wyglądał jak po oparzeniach). 
Klimat na Ziemi wobec rozpylenia w atmosferze pyłów i gazów (również siarkowego) po odłamku 
komety lub meteoru ochłodzi się do tego stopnia jak to miało miejsce w epoce lodowcowej. 
W Kanadzie będą mrozy nie -30 czy -40 stopni Celsjusza a -90 a nawet -110 stopni Celsjusza.Takie 
mrozy jak dotychczas są w Kanadzie czy na Syberii będą w Europie. Nostradamus pisze, że w lecie 
w Europie przez kilka lat po katastrofie temperatura nie będzie przekraczała +5 stopni Celsjusza. 
Zamarzną wody gruntowe i studnie. Wody gruntowe będą mętne, zanieczyszczone różnymi pyłami i 
związkami chemicznymi, zakażone przez wsiąkające do gruntu z opadów atmosferycznych brudne i 
kwaśne deszcze.Na Ziemi pojawi się drastyczny brak słodkiej wody niezbędnej do przygotowywania 
posiłków i utrzymania codziennej osobistej higieny.  
Upadek meteoru na Ziemię sprzed 70 milionami lat spowodował zatrucie atmosfery, generalne 
ochłodzenie klimatu i wyginięcie znacznej ilości gatunków flory i fauny w tym wyginięcie dinozaurów 
a przecież klimat był cieplejszy niż teraz i ciepłe prądy morskie nie uratowały gorącego klimatu na 
Ziemi! 
Był to moment zakończenia ery mezozoicznej czyli średniowiecznej w geologicznej historii życia na 
Ziemi a powstaniem ery kenozoicznej, nowożytnej, to jest ery roślin liściastych i kwiatowych, 
ssaków i wreszczie człowieka, a około 100.000 lat temu człowieka uduchowionego przez Stwórcę 
człowieka z Cro Manion`s od którego zasadniczo się nie różnimy. Czytaj po hebrajsku Adamu (nasz 
Adam to mężczyzna), Hewe (nasza Ewa) to kobieta - pisałem już o tym.  
 
Dlaczego tak się stało! 
 
Na równiku też będzie półmrok co najmniej (dwuletni), temperatura każdego dnia w południe nie 
będzie przekraczała +10 stopni Celsjusza a w nocy na równiku będzie opadała nawet do-20 stopni 
Celsjusza. Będą tam brudne opady śniegu(na równiku!!!) w nocy i w dzień kwaśny czarny deszcz! 
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Alamach część 3. - 611,1 
Na równiku minus 20 ,czarny obrzydliwy śnieg  
W dzień wodnista kwaśna maż spada z nieba 
Wiele zdechłego ptactwa i innego zwierza pada z morowego powietrza 
Niebo wciąż ciemne jakby słońce zachodziło bez przerwy 
Chmury ciężkie,czarne i ogromne-nigdzie żadnych przerw 
Zeschłe brudne oszronione stepy,obok gęste jak ropa wody oceanu.  
 
Tak Nostradamus pisze pewnie o równikowej Afryce. 
 
Golfsztrom ociepla się na równiku i jako ciepły zespół prądów kieruje się w stronę Europy. 
Po takim ochłodzeniu klimatu (również na równiku)spowodowanym I Wielką Katastrofą Kosmiczną 
(II Katastrofa-to przebiegunowanie Ziemi-o której pózniej też napiszę), będzie miała miejsce w 
historycznych czasach ludzkości-te prądy nie będą miały szans na ocieplenie na równiku!-ONE SIĘ 
PO PROSTU TEŻ OCHŁODZĄ!!! 
 
Moi drodzy musicie się zastanowić czy mam odpowiadać na dość dla mnie dziwne, szkolne pytania 
czy pisać na temat, a naszym tematem jest III Wojna Światowa!!! 
 
Na temat oznaczeń centurii i innej twórczości Nostradamusa mógłbym poświęcić przynajmniej z 
kilkadziesiąt stron, ale chyba nie jest to głównym tematem tej strony? - już o tym pisałem nieraz. 
 
Przepraszam po przeczytaniu jest 1 błąd Wenus 100 atmosfer czyli 100.000 milibarów - a nie 1 
atmosfera 10.000 milibarów jak napisałem. Poza tym 1 atmosfera to 1000 milibarów. 
 
Słowo TALIB w języku arabskim oznacza ucznia lub studenta ale z przedrostkiem El Talib. 
 
Kiedy Talibowie nie byli jeszcze znani w historii a pojawili się dopiero w końcu lat 90-tych XX wieku 
po pokonaniu mudżahedinów w Afganistanie, badacze Nostradamusa zamiast słowa Talib lub wielki 
Taliban używali po prostu następujących tłumaczeń: 
 
Jeżeli Nostradamus pisał TALIB LUB EL TALIB - tłumaczyli te słowa na: Uczeń Mahometa lub 
uczniowie Mahometa albo studiujący nauki Mahometa. 
Jeżeli Nostradamus pisał po arabsku dosłownie Wielki TALIBAN, jako państwo, badacze jego 
twórczości tłumaczyli to na: Imperium Arabskie lub Muzułmańskie albo Islamskie, czy wręcz 
Półksiężyca albo Wielbłąda lub zamiast Wielki Taliban po prostu Wielki Półksiężyc lub Wielki 
Wielbłąd, oczywiście w niektórych przepowiedniach M.Nostradamus używał również takich zwrotów 
i dlatego różni tłumacze, również ja szliśmy na tzw: łatwiznę- nie wiedząc o tym, przez myśl nam 
nawet nie przeszło, że TALIB, TALIBOWIE i TALIBAN Trzeba tłumaczyć dosłownie!!!, że to będą w 
przyszłości na początku XXI wieku; AUTENTYCZNE NAZWY używane powszechnie!!! 
 
I TO JEST TA NIEZNANA WIELKOŚĆ NOSTRADAMUSA!!! 
 
A ile jest jeszcze nie odkrytych takich niespodzianek w jego bujnej twórczości? 
Na przykład nikt nie wie dotychczas (żaden badacz jego twórczości) - ja też nie wiem! - co oznacza 
używane niejednokrotnie przez Nostradamusa słowo: TORRENT - w żadnym języku ono nie 
występuje również w znanych martwych językach. 
 
Będę więc o nim pisał: TORRENT - przytaczając czterowiersze lub sześciowiersze Nostradamusa 
nie wiedząc co to słowo oznacza? 
 
Takich słów jest jednak sporo! 
Słowo TORRENT występuje w opisach III wojny światowej w czasie inwazji Mahdiego na Europę, 
nie ma też takiej miejscowości, zostało to dokładnie zbadane i prześwietlone. 
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Myślę, że za kilka lub kilkanaście lat to słowo (TORRENT) też będzie powszechnie znane tak jak po 
roku 2000-ym słowo TALIBAN które Nostradamus użył w swojej XVI wiecznej twórczości! 
 
Niestety muszę Pana zmartwić Nostradamus używał nazw:Talibowie,Taliban lub Wielki Taliban 
dosłownie przeplatając je nazwami podanymi wyżej np:uczniowie Mahometa lub Imperium 
Islamskie itd itp. 
 
Skąd Nostradamus wiedział o tym? -A skąd Nostradamus znał nazwiska, na przykład: profesora 
Pasteura czy generała Franco albo Napoleona itd.itp. 
 
Ja nie wiem, po prostu znał!!! 
 
Zanim przedstawię opis inwazji Mahdiego na Europę w czasie III wojny światowej, która jest bardzo 
dokładnie i szczegółowo opisana-tak jak by M.Nostradamus był KORESPONDENTEM 
WOJENNYM w trakcie tych wydarzeń przedstawię krótkie kalendarium dotyczące: głównych 
wydarzeń sprzed III wojny, okresu III wojny światowej i dotyczącej okresu po III wojnie światowej, 
ale bardzo ogólnie i skrótowo. 
 
Wzoruję się tu m.innymi na słynnym badaczu twórczości Nostradamusa słynnym francuskim 
badaczu: Peter-e Lemesurier, ale nie tylko. 
 
Rok :1999 rozpoczęcie działalności (potwora islamskiego)-przywódcy Al Kaidy i Talibanu w Azji 
Środkowej :Afganistan i Pakistan 
 
Rok: 2001 rozpoczęcie działalności związanej z tzw "wstępnym terroryzmem islamskim" 
zapoczątkowanym-atakiem na dwie wieże nowojorskie. 
 
Rok 2010? przybycie do Pakistanu z Arabii Saudyjskiej przyszłego Mahdiego-sunnity (urodził się w 
Iraku w roku 1989 z matki prostytutki noszącej arabskie imię Fatima i ojca złodzieja noszącego 
arabskie imię Mahomet , przybędzie z wielkimi pieniędzmi odziedziczonymi po pięknej, urodziwej 
matce, kochance bogatych szejków arabskich, rozpoczęcie jego działalności zbrojnej, która 
doprowadzi do opanowania Pakistanu a pózniej Afganistanu i innych krajów muzułmańskiej Azji 
przez Talibów. Obwieści się jako potomek Ismaela, ojca wszystkich Arabów i innych muzułmanów. 
 
Rok 2011-2012? rozpoczęcie przez Mahdiego(przed tym m.innymi zamordowanie Osamy Bin 
Ladena i mułły Omara)-NOWEJ ERY Terroryzmu Islamskiego tzw: DEKADY(10 lat) Super-
terroryzmu islamskiego -możliwy wybuch brudnej bomby atomowej nad Nowym Jorkiem -to jest 
poprzez wystrzelenie z Atlantyku rakiety średniego zasięgu z bombą nuklearną z podwodnej łodzi 
zdobytej na Pakistanie - łódź Mahdiego. 
 
Rok 2012-2013? zniszczenie wszystkich wojsk NATO bombą lub bombami atomowymi zdobytymi 
na armii zniszczonego Pakistanu. Zdobycie stolicy Pakistanu Islamabadu przez Talibów Mahdiego. 
Zmiana nazwy Pakistanu na Kalifat Wielkiego Talibanu. Nadanie godła i flagi nowego państwa. 
Pierwsza stolica w Peszawarze następna w Islamabadzie. 
 
Rok 2013? wyrażenie publicznej skruchy przez Mahdiego w telewizjach całego świata, 
przeproszenie państw "Zachodu" i ukaranie publiczne wielu swoich generałów, którzy nawiasem 
mówiąc zrobili to na jego (Mahdiego) rozkaz. 
Podpisanie "wieczystego" traktatu pokojowego z USA i UE, uznanie przez zachód Kalifatu 
Wielkiego Talibanu i całkowite wycofanie wojsk USA i NATO z Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu. 
USA rezygnują z kontruderzenia nuklearnego! - również w wyniku protestów diaspory 
muzułmańskiej (tzw:5-ej kolumny) na zachodzie oraz lewicowców i pacyfistów. 
 
Rok 2014 do 2016? krwawa zwycięska wojna z Iranem tj.jego przywódcami szyickimi ajatollachami. 
Zachód popiera nowego przyjaciela - Wielki Taliban. Prześladowania szyitów przez sunnitów. 



 68 

Rok 2017? W Korei niemal dochodzi do konfrontacji nuklearnej pomiędzy USA a Chinami. 
Opuszczenie Japonii przez wojska USA na jej żądanie. Japonia podpisuje z Chinami i Wielkim 
Talibanem tajny układ w Harbinie, Mandżuria skierowany przeciwko; "Białej Rosji" 
 
Rok 2018? Wielki Taliban po zajęciu Iranu dokonuje rewolt muzułmańskich w krajach Azji 
Środkowej należących kiedyś do ZSRR (Turkmenistan,Tadżykistan,Uzbekistan,Kirgistan i 
Kazachstan). Sytuacja staje się niebezpieczna Rosja i Wielki Taliban są w przededniu wojny. Rada 
Bezpieczeństwa ONZ za zgodą swoich stałych członków z prawem veta - jest ich 10 (została 
przedtem powiększona o : Indie, Brazylię, Niemcy, Japonię i jeszcze jedno państwo albo RPA albo 
Wielki Taliban) - obecnie 5-u decyduje się za zgodą wszystkich przeprowadzić ogólnonarodowe 
referenda mieszkańców. Zdecydowana większość mieszkającej tam sunnickiej ludności jest za 
przyłączeniem tych państw do Wielkiego Talibanu. Rosja zajmuje zbrojnie północną część 
Kazachstanu któtrą w większości zamieszkuje ludność rosyjskojęzyczna. Wielki Taliban nie 
interweniuje, ale stosunki między nim a Rosją są napięte. 
 
Roku 2021? tak przewiduję, aż do jej zakończenia po 27 latach w roku 2048? 
Następnie opiszę skrócone kalendarium do roku 3792 (dalej Pan Bóg nie dał Nostradamusowi 
zajrzeć - tak napisał), okres Supertotalitaryzmu, w tym sylwetki Mahdiego, Henryka Szczęśliwego i 
innych, między innymi Króla Polski, podboje Mahdiego w Europie i wiele innych wydarzeń. 
 
Właśnie zostało mi podpowiedziane (co znaczy słowo TRRENT) - nie znam się na komputerach. 
Napiszcie czy Mahdi może z użyciem TORRENTU przeprowadzic z Europą wojnę komputerową? 
przecież pisze o tym głownie na początku inwazji!!! 
 
Jak się na tym znacie to napiszcie czy dobrze myślę. Bardzo Proszę! To mi pomoże w tłumaczeniu 
tekstów i zrozumieniu TORRENTU! 
 
Najpierw mała poprawka. 
 
Otóż niezbyt płynnie piszę jeszcze na komputerze-a poza tym jak już pisałem wzrok mam słaby 
 
Rok 2010? napisałem (w kalendarium), że Mahdi urodził się w 1989 roku. 
Otóż przepraszam za błąd najprawdopodobniej Mahdi urodził się w roku 1969 w sierpniu i taką datę 
powinienem podać. 
Po prostu zamiast liczby 6 nacisnąłem liczbę 8 i nie zauważyłem tego, dopiero teraz po 
przeczytaniu ostatnich tekstów, również swoich. 
 
A oto sześciowiersz dotyczący urodzin Mahdiego 
 
Alamach część V 666,6 
W dwudziestym 6,8 i 9 to liczby trzeciego Antychrysta, 
Mahdi-muzułmański potwór otworzy na Ziemi bramy piekieł, 
Syn Mahometa złodzieja i pięknej Fatimy ladacznicy, 
Przyprawi miliony do nędzy,chorób i śmierci 
Urodzony w pobliżu Babilonu pomiędzy dwiema rzekami 
Oko straci w młodzieńczej bójce z rówieśnikami 
 
Będę jeszcze pisał o nim, tak jak i o innych dyktatorach. 
 
Tak więc Mahdi urodził się najprawdopodobniej w 1969 roku. 
Mamy tu dwie liczby wymienione przez Nostradamusa, to jest dwie dziewiątki i jedną szóstkę. 
Nie mamy natomiast ósemki ale 9-ty miesiąc księżycowego kalendarza muzułmańskiego to 
Ramadan w którym to miesiącu (jak już pisałem uprzednio) narodzi się III Antychryst którego 
Nostradamus nazywa Mahdim. 
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w Roku 1969 muzułmański miesiąc Ramadan zaczął się w/g naszego chrześcijańskiego 
słonecznego kalendarza w sierpniu, a jest to u nas ósmy miesiąc a więc mamy i ósemkę (8) 
 
 
Proszę zwrócić uwagę, że Nostradamus podaje liczbę 9 na końcu jako najważniejszą, czyli 
najliczniejszą. 
Dawniej była taka tradycja, że najważniejsze osoby i fakty podawano na końcu a nie na początku, 
dlatego m.innymi do naszych czasów przeszedł zwyczaj przedstawiania kobiet na pierwszym 
miejscu, to w dawnych czasach nie było przywilejem  
 
Proszę zwrócić też uwagę na to, że liczba 6 zgodnie z alfabetem hebrajskim oznacza siły nieczyste 
(szatana) a liczba 9 (jako odwrócona 6-tka) przewrotność i kłamstwa, liczba 8 oznacza zwycięstwa, 
ale podana przed liczbami 6 i 9 mówi nam o tym, że Mahdi poniesie pomimo początkowych wielkich 
tryumfalnych zwycięstw wielką klęskę i osobistą tragedię(zostanie zamordowany przez 
muzułmańskich współbraci). 
Gdyby liczba 8 jako najważniejsza została podana na końcu (w w/w sześciowierszu Nostradamusa)  
to Mahdi osiągnął by ostateczne zwycięstwo w III Wojnie Światowej,. 
 
Tak więc jak już uprzednio wspomniałem przytaczając różne warianty czterowiersza Nostradamusa 
o roku 1999, Mahdi mając w 1999 roku 30 lat przybył do Afganistanu lub Pakistanu aby w ukryciu 
działać przy boku "chorego Mistrza" jak najprawdopodobniej nazywa Nostradamus Osamę Bin 
Ladena. 
Mahdi ma się ujawnić dopiero później, jako przywódca to jest Kalif Wielkiego Talibanu 
 
Ja tak jak Wy zastanawiam się nad tym kto nim jest-jak myślicie -piszcie.Może moje informacje 
Wam pomogą w jego identyfikacji? 
 
I druga sprawa podam jeden z czterowierszy o TORRENT-cie może on pomoże Wam w 
identyfikacji tego słowa.? 
Tego wyrazu (TORRENT) będę częściej używał w opisie inwazji wojsk Mahdiego (czerwonego, 
czarnego i białego – turbanu – tak te armie nazywa Nostradamus w inwazji na Europę) 
 
Persage II 37,2 
Biały Turban w wielkiej sile obległ Trabizont 
Wśród Turków i sojuszników wielka niezgoda 
TORRENT jest przyczyną ogromnego zamieszania 
Rozkazy i działania pomylone,a ruchy nieskoordynowane. 
 
Teraz jak żeście mi podpowiedzieli, to jest całkiem możliwe, że chodzi o jakąś wojnę komputerową. 
Oczywiście, że TORRENT po angielsku jak ktoś napisał to potok ale myślałem dotychczas, że to 
jakiś potok wojska. 
Możliwe, że Nostradamusowi chodziło o jakiś potok plików, to jest mylnych, fałszywych informacji 
komputerowych powodujących zamieszanie w bazach danych przeciwnika. 
Nie wiem, nie jestem w tej dziedzinie mocny, ale piszcie co Wy na to? 
Aha! w/w czterowierszu Nostradamus wyraz TORRENT pisał tak jak napisałem czyli z samych 
dużych liter, musi to być dla niego (Nostradamusa), wyraz bardzo ważny, pamiętajcie o tym!. 
 
Drogi "Gościu", znam bardzo dobrze język angielski i to nie tylko w wersjach (gwarach i odmianach) 
brytyjskich ale także w innych wersjach również kreolskich. 
 
Znam też język anglosaski - średniowieczny przodek języka nowo angielskiego. 
 
Słowo TORRENT w tym języku i wielu innych!, nie jest mi obce. 
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Chodzi mi tylko o to, CO TE SŁOWO MOŻE OZNACZAĆ, w wizjach i przepowiedniach Wielkiego 
Mistrza Nostradamusa! I to wszystko! o to proszę, o połączenie tego tak ważnego dla 
Nostradamusa słowa, … oto inny przykład: 
 
Sixain 9 14,1 
TORRENT to czyny i diabelskie i Boskie zarazem 
Europo! Broń się i patrz; ani w przód ani w tył a na swoje skrzydła! 
Ta niezwyciężona ,armia ducha rozkrusza twoje chrześcijańskie mury! 
Przekaz Mahdiego jak sieć PAJĄKA gmatwa i zaplata WSZYSTKO! 
Ta Broń i Armia TALIBANU unicestwia to co dotychczas stworzyłaś, 
Na nic twoje wysiłki będziesz niszczona własną bronią za rozkazem Wielbłąda! 
 
OTO DALSZA CZĘŚĆ KALENDARIUM WYDARZEŃ ! 
 
Rok 2019 ? Podpisanie Nowego II tajnego Układu pomiędzy: Wielkim Talibanem,Chinami i Japonią 
w sprawie wspólnych działań mających na celu osłabienie państw zachodnich i nowego PODZIAŁU 
ŚWIATA (sfer wpływów) tzw układ "sieciowy lub pajęczy" jak go nazywa Nostradamus. 
 
Rok 2020 ? Najmniej prawdopodobny termin ostatniej wizyty kanclerza Niemiec we Francji, 
dotyczący wystąpienia obu krajów z Unii Europejskiej obciążonej 50-letnim "falującym" kryzysem 
gospodarczym zapoczątkowanym upadkiem banków". Po 3-ech miesiącach: Francja, RFN i 3-y 
kraje Beneluxu tworzą ścisły związek 5-u pod nazwą Stany Zjednoczone Europy ze stolicą w 
Paryżu i zamykają swoje granice z resztą Europy. 
Tylko te pięć krajów przyjmuje nową konstytucję zaproponowaną w roku 2017-nowej konstytucji nie 
muszą przyjąć wszystkie kraje-wobec czego te które jej nie przyjęły pozostają poza nowymi 
Stanami Zjednoczonymi Europy. 
W związku z wystąpieniem Francji, Niemiec, Belgi, Holandii i Luxemburga Unia Europejska po 4 
miesiącach zostaje rozwiązana. 
Nowe Stany Zjednoczone Europy występują z NATO,  a na ich żądanie dochodzi do wycofania 
wojsk USA z obszaru Europy, te żądanie popierają: Wielki Taliban, Chiny i Japonia.  
 
Rok 2021? PODPISANIE TRAKTATU O WIECZYSTYM POWSZECHNYM POKOJU I 
OGÓLNOŚWIATOWYM ROZBROJENIU W JEROZOLIMIE-TAK ZWANY TRAKTAT O WSZECH 
POKOJU ŚWIATOWYM W JEROZOLIMIE!!! 
 
NA KONGRESIE JEROZOLIMSKIM są obecni: Prezydenci, Premierzy i Monarchowie, a także 
przywódcy duchowni wielu religii w tym Papież,  z różnych stron świata reprezentujących ponad 150 
państw. 
Podpisanie TRAKTATU a właściwie kilkunastu traktatów pokojowych jest bezpośrednio i na żywo 
transmitowane przez wszystkie światowe telewizje. 
 
Następnego dnia w noc europejską godz 3 ROZPOCZYNA SIĘ III WOJNA ŚWIATOWA!!! 
 
Jeden z wierszy o tym, że III wojna wybuchnie w nocy, tak jak do domu na ogół przychodzi złodziej 
już podawałem, teraz drugi wiersz z ponad 10.000 jakie Wielki Nostradamus napisał wieszcząc 
przyszłość od współczesnych sobie wieków, aż do roku 3792! 
 
Alamach 4 211,1 
W noc Europy o trzeciej, po hucznym Jerozolimskim chrzcie pokoju 
Wielki Smok i Wielki Wielbłąd rozpoczną krwawą jatkę jakiej ŚWIAT nie widział! 
Pierwsza i Druga była tylko dziecinną igraszką-Trzecia pokaże dopiero całą moc SZATANA! 
Siwy Żółty Wielki Władca Smoka w sojuszu z krajem Wiśni zaczerwieni niebo i ziemię 
Słowianina! 
Jednooki Mahdi z Wielkim Krwawym Biczem wkroczy na ziemie Turków i Egipcjan 
Europo pomóż tym niewiernym, nie wierz słowom przeklętego Antychrysta! 
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Rok 2021 ? Po kilkumiesięcznej ofensywie również z ograniczonym użyciem przez Chiny i Taliban 
broni:nuklearnej, chemicznej i bakteriologicznej, Chiny i Japonia opanowują rosyjski Daleki Wschód 
i Syberię aż do Uralu,a Taliban Egipt i całą Afrykę północną łącznie z Marokiem oraz azjatycką 
Turcję z wyjątkiem Stambułu(Konstantynopola).który będzie oblegany aż do roku 2022 ? 
 
Rok 2022 ? Śmierć bardzo starego, jak pisze Nostradamus ponad 90 letniego papieża po 
siedemnastu latach pontyfikatu, tu wszystko się zgadza: Benedykt XVI urodził się w roku 1927,  
będzie więc miał 95 lat pontyfikat rozpoczął On bowiem w roku 2005!!! 
 
Centuria V 92,1 
Gdy będzie już zarządzał lat siedemnaście 
Wybiorą nowego ale ustanowią kadencję do lat pięciu 
Ponad 90 będzie miał stary Pasterz nim zostanie wybrany NOWY 
Lecz Rzymianin Piotr nie przypadnie do gustu mieszczanom ! 
 
 I jescze jeden czterowiersz chyba o Benedykcie XVI 
 
Centuria V 91,1  
Stary Pasterz po Słońcu wybrany - sługą oliwki 
W kraju Izraela podpisze haniebny pakt pokoju 
Wszyscy będą myśleli ,że krótkie jego panowanie 
Pocałunek Mahdiego okaże się jego omegą! 
 
Mam trochę czasu to przejdę dalej do tematu, to jest KALENDARIUM wydarzeń: 
Rok 2022 ? ciąg dalszy: wybuch II Wojny Domowej w USA z powodu wieloletniego kryzysu 
gospodarczego; powiększającego się wielomilionowego bezrobocia i nędzy krwawe starcia rasowe  
i narodościowe w miastach. 
2 i 3 Armia Obywatelska zdobywa wiele koszar armii rządowej i przejmują jej ciężki sprzęt. 
Buntownicy pod wodzą Merlina? zdobywają zdobycznymi czołgami Chicago i zakładają tam swoją 
stałą siedzibę. 
 
ROK 2023 ? Rozpoczęcie przez Wielki Taliban zmasowanej ofensywy na Europę POŁUDNIOWĄ z 
trzech stron. Na wstępie Wielka Bitwa Morska na Morzu Śródziemnym (tzw: Wielka Bitwa 
Maltańska) i zniszczenie floty Europejskiej przez flotę "Czarnej Bandery Mahdiego"  
1.Armia "Czarnego Turbanu" rusza poprzez cieśninę Gibraltarską (cieśninę Dżebel al Tarik, Słupy 
Herkulesa na Hiszpanię i Portugalię, 
2.Armia "Białego Turbanu"-rusza na Stambuł -Konstantynopol,Grecję i kraje Bałkańskie, 
3.Armia Czerwonego Turbanu z Libii i Tunisu zdobywa Maltę i ląduje na Sycylii w południowych 
Włoszech. 
Równocześnie wybuch wojny Chińsko-Indyjskiej -pierwsze uderzenia nuklearne i olbrzymie ofiary  
W końcu roku przerwanie ofensywy wojsk muzułmańskich na skutek upadku do Atlantyku odłamka 
komety lub meteoru. 
 
ROK 2025? Wznowienie Inwazji Wojsk muzułmańskich. 
 
ROK 2026-do 2028? opanowanie przez Półksiężyc: Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Turcji, Grecji, 
Bułgarii, Macedonii, Bośni z Hercegowiną, Chorwacji i Czarnogóry. 
Akces muzułmańskiej Albanii do Talibanu. 
Rumunia przyjmuje Islam i wspomaga zbrojnie Taliban. 
Rzym zostaje przemianowany na ISLAMADABAD, Papież Piotr Rzymianin ucieka z miasta ale na 
górze niedaleko rzeki Rubikon pod Wielkim Krzyżem zostaje zamordowany.  
Bazylika Świętego Piotra zostaje przemianowana na WIELKI MECZET PROROKA MAHOMETA i 
staje się siedzibą imama to jest WIELKIEGO MUFTIEGO Islamadabadu i Świata 
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W ciągu 10 miesięcy do Bazyliki dobudowane zostaną cztery 250 metrowe oświetlone słupy -
minarety. 
O godz 6 -ej rano każdego dnia rozlega się z olbrzymich megafonów głos muzzeina na cześć i 
chwałę Mahdiego i muzułmanów, wzywających wszystkich mieszkanców do modlitwy. 
Wszędzie wiszą muzułmańskie zielone sztandary ze słowami cyt: "ALLACH AlL AKBAR" Allach jest 
Wielki. Stolica Wielkiego Talibanu zostaje przeniesiona z Kairu do Rzymu. Mahdi, dowództwo Armii, 
jego rząd i wielki pałacowy harem zostają przeniesione do Rzymu - Islamadabadu. 
 
Rok 2029?  
Mahdi wydaje słynnych 21 dekretów - m.innymi; praw koranicznych m.innymi: 
Rzym-Islamadabad zostaje zamknięty dla chrześcijan. Na terenach zdobytych trwa przymusowa 
islamizacja. Wszędzie jako prawo zostaje ogłoszony szariat i wielożeństwo. Każdy muzułmanin 
może mieć do 4-ech żon, a zasłużeni jeszcze więcej. 
Księża, biskupi, kardynałowie i zakonnicy chrześcijańscy mają być obowiązkowo krzyżowani. 
Wszędzie zostaje wprowadzony przymus nauki języka arabskiego, tylko w nim można pisać, 
oficjalnie mówić itd. 
Zostaje przywrócone niewolnictwo, uniknięciem lub wyzwoleniem z niego jest przejście na Islam. 
Mahdi "pieczętuje" wszystkich ludzi i wolnych muzułmanów i niewolników do nadgarstka każdemu 
(noworodkom po urodzeniu ) wszczepiany jest "czip", który umożliwia odnalezienie każdej osoby. 
"Czip” służy do wszystkiego również do płacenia w sklepach, operacji bankowych, służy jako dowód 
osobisty itd. 
Ludzie nie "oczipowani" są natychmiast uśmiercani. 
 
W w/w roku armia muzułmańska toczy krwawe działania zbrojne na Węgrzech zdobywa Budę w 
rękach Węgrów i sojuszników pozostaje Peszt. 
Po zdobyciu Bratysławy i Słowacji oraz całkowitym zniszczeniu Pragi zajęciu Czech, Niemcy i 
Polska podpisują traktat z Talibanem: wprowadzają islam i udzielają mu pomocy wojskowej. 
 
R0K 2030? Wielki Taliban zdobywa neutralną Szwajcarię i Austrię oraz z trzech stron uderza na 
Francję (od Hiszpanii, od Morza Śródziemnego i Włoch oraz Szwajcarii). 
 
W Niemczech wybuchają krwawe bratobójcze walki. Zostaje przywrócone Cesarstwo Rzymskie 
Narodu Niemieckiego. 
Cesarz Niemiecki proponuje Polsce przyłączenie do Niemiec i pomaga Mahdiemu w podboju 
Francji. 
Polska odmawia, Niemcy atakują Polskę, ale po grożbach Mahdiego i klęsce desantu pod 
Kołobrzegiem oraz w walkach granicznych nad Odrą po 7-u dniach odstępują od ataku. 
Za napad na Polskę Machdi wkracza do południowych Niemiec, które wraz z Bawarią przyłącza do 
swojego państwa. 
 
Osłabiona Rosja sięgająca tyko do Uralu z namowy Niemiec, w tym samym czasie kiedy Niemcy 
zaatakowały Polskę wkracza na Ukrainę, państwa nadbałtyckie i Białoruś. Największych rzezi 
dokonuje na Ukrainie. 
Mahdi ostrzega Rosję i nakazuje wycofać się jej ze zdobytych ziem. 
Do wszystkich tych krajów na polecenie Mahdiego wkraczają przyjmowane przyjażnie oddziały 
polskie 
 
Rok 2030? -2034? ciężkie walki we Francji wojsk Talibanu kończące się zdobyciem całej Francji 
oprócz półwyspu Bretanii. 
Rok 2035? Wybuch Wielkiej rewolty szyitów w byłym Iranie (Persji) i Iraku przeciwko Mahdiemu i 
sunnitom. Mahdi odkła da wojnę z Wielką Brytanią,która przyjmuje 3 letni traktat rozjemczy z 
Talibanem, który nie przewiduje przymusowego wprowadzenia Islamu. 
Rok 2037 Wojna z Wielką Brytanią i Wielki PRZEŁOM!!! 
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Tu przerwę opis KALENDARIUM i opiszę działania zbrojne na podstawie twórczości Nostradamusa, 
które miały miejsce w I etapie III wojny światowej to jest latach 2021-2037? 
 
 
ZNISZCZENIE IZRAELA I WIELKA INWAZJA MAHDIEGO NA EUROPĘ w latach 2021-2037? 
 - GŁÓWNI BOHATEROWIE WYDARZEŃ 
 
 
1. Pochodzenie Mahdiego 
 
Zarówno pochodzenie,rodowód jak i inne atrybuty Mahdiego są licznie opisane w świętych księgach 
Islamu. 
Muzułmanie łączą z nim nie mniejsze nadzieje niż chrześcijanie z powtórnym przyjściem Mesjasza. 
Według tradycji Mahdi musi pochodzić od Mahometa ,poprzez jego córkę Fatimę,podobnie jak w 
chrześcijaństwie Jezus i Matka Boska, a także wychowawca i opiekun, św.Józef pochodzili z 
królewskiego rodu Dawida. 
Nostradamus potwierdza pochodzenie Mahdiego od proroka Mahometa: 
 
Persage IV 99,3 
Starszy Mężny Syn Córki Proroka Mahometa, 
Odrzuci tak daleko armie Francuzów, 
Na które ciśnie ogniste pioruny,że stracą szyki bojowe, 
Niewielu ucieknie wówczas daleko w głąb Hesperii 
 
Jak wiemy Nostradamus nazywał Mahdiego w różny sposób przeważnie bardzo negatywny:          
III Antychryst, Wielki Morderca, Wielki Krętacz, Jednooki, Jednooki Potwór, Jednooki Mahdi itd. 
Ale też nazywał go tak: Zdobywca Muzułmański, Kalif Talibanu, Wielki Pogromca Chrześcijan itd. 
 
2.Muzułmański Jezus 
 
Według wierzeń islamskich, po nadejściu Mahdiego ponownie powinien powrócić na Ziemię Jezus, 
który uważany jest za drugiego pod względem znaczenia proroka po proroku Mahomecie. 
Obaj przywódcy pokonają III Antychrysta, którym w/g Koranu są zbiorowo państwa chrześcijańskie, 
głownie: USA, Izrael i Europa Zachodnia. 
Zgodnie z ich nauką II Antychrystem było w średniowieczu Cesarstwo Bizantyjskie a I Antychrystem 
przeciwnicy proroka Mahometa. I pierwsi i drudzy zostali pokonani przez przywódców Islamu i 
przeszli do historii. 
Dlatego prorok Mahomet był też wielkim zdobywcą, zbrojnie zjednoczył wszystkie plemiona 
arabskie i na żądanie Boga (Allaha) mieczem walczył o nawracanie niewiernych ludów 
niearabskich. 
Kontynuując tę myśl i ideologię; Mahdi i Muzułmański Jezus mają wspólnie w sojuszu, ostatecznie i 
raz na zawsze dokonać nawrócenia całej ludności Ziemi na jedynie prawdziwą religię ISLAM 
(WIARA). 
Czyli dokonać światowego Dżihadu a na wszystkich opornych rzucić Fatwę, czyli klątwę, co jest 
równoznaczne z wyrokiem śmierci (przykład Salmana Rushdie i innych). 
Muzułmanie twierdzą (KORAN), że Jezus nie zginął na krzyżu  a zmarł śmiercią naturalną. 
Twierdzenie chrześcijan o śmierci Jezusa na krzyżu(znęcanie się nad nim) uważają za 
świętokradztwo i obrażanie przez ludzi Boga (Allaha). 
Nie uważają też Jezusa za Syna Bożego tylko proroka zapowiadającego przyjście Wielkiego 
Proroka Mahometa. 
Do dzisiaj zw niektórych krajach muzułmańskich za głoszenie tez, że Jezus był Synem Bożym i 
został ukrzyżowany oraz 3-go dnia powstał z martwych, można trafić do więzienia a nawet stracić 
życie. 
Prawda muzułmańska o Jezusie jest bowiem inna niż chrześcijańska. 
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A oto pochodzenie Jezusa Muzułmańskiego: 
 
Persage V 55,3 
Z Kraju Arabii Szczęśliwej ,narodzi się fałszywy Jezus  
Będzie potężny w prawie Mahometa 
Aby podbić Hiszpanię i Grenadę 
I dalej przez morze ludy Ligurii i Romanii 
 
Arabia Szczęśliwa to dzisiejszy Jemen w starożytności Arabskie Królestwo Saba. 
Liguria i Romania to północne Włochy do których z południa wkroczą wojska muzułmańskiego 
Jezusa. 
Przed tym na czele swych wojsk Sinobrody (muzułmański Jezus) podbije Hiszpanię w tym dawną 
Grenadę i Portugalię. 
Najprawdopodobniej w roku 2022? ogłosi się w Kordowie (Kordobie) Emirem odtworzonego Al 
Wandalu, tak do 1492 roku Arabowie przez około 800 lat nazywali obecną Hiszpanię i Portugalię, 
byli jej głównymi mieszkańcami. 
Nowy Emirat Al Wandaluz wejdzie w skład Wielkiego Talibanu,a jego stolicą zostanie Kordowa. 
Wielka Katedra Kordobańska (Kordobańska) stanie się powtórnie Wielkim Meczetem 
Muzułmańskim. 
A miasto Kordoba (Kordowa) stolicą Emiratu Al Wandalu (Wandaluzji połączonej Hiszpanii i 
Portugalii). 
Z tych podbojów wynika jednoznacznie, że nie można utożsamiać muzułmańskiego Jezusa z 
chrześcijańskim Jezusem Chrystusem, który ideowo stawiany jest na przeciwnym biegunie. Stroni 
bowiem od siły i przemocy, a nawołuje do miłości i braterstwa. 
 
Jezus Muzułmański jest różnie nazywany przez Nostradamusa: Jezus Muzułmański, Sinobrody, 
Fałszywy Jezus, Zwycięzca chrześcijan, Pogromca Krzyżowców itd. 
 
Jak już pisałem przed ewentualną III wojną światową (2021 r?) - Kalif Wielkiego Talibanu - Mahdi 
uderzając w roku 2020? na Zjednoczone Państwa Półwyspu Arabskiego tzw: VAR z podbitego już 
szyickiego Iranu ( VAR - to ma być to coś podobnego do obecnej Unii Europejskiej) spotka się z 
dowódcą państw arabskich z VAR-u  właśnie z Sinobrodym, czyli Jezusem muzułmańskim w zakolu 
dwóch wielkich rzek (Tygrysu i Eufratu) i na przedmieściach Bagdadu dojdzie tam do krótkiej 3-
dniowej potyczki. Po trzech dniach obaj dowódcy Kalif Talibanu Mahdi i dowódca armii VAR –
Sinobrody (Jezus Muzułmański) spotkają się w olbrzymim zielonym namiocie przyozdobionymi 
białymi półksiężycami i gwiazdami - jak pisze Nostradamus) i podpiszą braterstwo broni, oraz zawrą 
Wielki sojusz dwóch proroków ALLACHA!.W Bagdadzie Mahdi ogłosi publicznie Sinobrodego 
swoim I-ym Zastępcą, Wielkim Bratem i Jezusem Mesjaszem Wyzwolicielem Wszystkich byłych 
ziem muzułmańskich: 
 
Alamach część 3 996,6 
W Bagdadzie Mahdi Sinobrodego ogłosił Bratem i Jezusem, 
Jako Mesjasz ma nawracać niewiernych odbijać wszystkie byłe ziemie ISLAMU! 
Trwóżcie się ludy Palestyny,Hiszpanii ,południowej Italii i Bałkanów, 
To mówi Jezus muzułmanów; -Tam gdzie kiedyś stanęła choć jedna stopa muzułmanina, 
Tam jest Święta Ziemia Allacha i jego Proroka Mahometa! 
Budowle i Kości muzułmanów nie mogą być pod panowaniem niewiernych! 
 
Nic dodać nic ująć! 
 
Rząd VAR-Zjednoczonych w Unii Arabskiej -ogłosi swojego dowódcę, Sinobrodego WIELKIM 
ZDRAJCĄ państw arabskich i wyśle w stronę Iraku swoje nowe wojska pod nowym dowódcą tzw: 
Chwiejnego Szejka. 
Obie armie wyruszą do boju i spotkają się przy granicy Izraela nad rzeką Jordan. Bitwa nad 
JORDANEM (jedna z największych przed III wojną światową) zakończy się zwycięstwem Wielkiego 
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Talibanu  tj.Kalifa Mahdiego i jego brata i pomocnika Emira Wielkiej Arabii (póżniej zostanie też 
Emirem Egiptu i Al Wandaluz) czyli Sinobrodego (Jezusa Muzułmańskiego). Po tym zwycięstwie 
Taliban opanuje cały półwysep i włączy go do Wielkiego Kalibanu, a VAR zostanie przekształcony 
w Emirat Arabii.  
 
W trakcie tych walk Mahdi ogłosi się przyjacielem Izraela, USA i Europy Zachodniej, wyśle też wiele 
depesz w których będzie pisał o dozgonnej przyjażni i o tym, że chodzi mu tylko o połączenie, 
zjednoczenie na bazie KORANU wszystkich państw islamskich. 
Mahdi rozporządzając wielkimi bogactwami naturalnymi, wielkimi zasobami ropy i gazu będzie na 
lewo i prawo udzielał wielomiliardowych kredytów pogrążonym w kryzysie państwom Zachodu w 
tym USA i Izraelowi. 
Bagdad stanie się NOWYM FINANSOWYM BABILONEM. 
 
Persage III 84 2. 
Nigdzie nie ma tyle złota i pieniądza co w Nowym Babilonie, 
Tak nazwany zostanie Bagdad - Nowa Stolica Talibanu, 
Po zdobyciu Persji,Mezopotamii i VAR nie będzie kraju bogatszego, 
Przepych Arabskiej Zatoki będzie zazdrością mocarstw Świata! 
 
Ogłosi też równoprawność Żydów i Chrześcijan w swoim państwie-prześladowania zaczną się 
dopiero po rozpoczęciu III wojny światowej. 
Mahdi i Sinobrody w roku 2021? podpiszą traktat pokojowy dla całego świata. 
Będą się tam witać i obściskiwać ze wszystkimi. 
Wieczorem póżną porą wraz z przywódcą Chin nazywanym przez Nostradamusa cyt: Krwawym MA 
GOLING-iem lub po prostu Lingiem opuszczą samolotami Jerozolimę aby w nocy zdradziecko 
uderzyć:Chiny z Japonią na Rosję a Wielki Taliban na Egipt i Turcję. 
Od tych uderzeń w nocy cyt: Nostradamusa - "jak złodziej nadejdzie III Wojna". 
 
W USA i Europie piąta kolumna muzułmańska rozpoczyna zbrojne rewolty i rewolucje i zaczyna 
działać jak pisze M.Nostradamus cyt: haniebny TORRENT!!! 
 
3.Ostatni Papież mający siedzibę w Rzymie, to jest ostatni papież Rzymski w/g listy 
św.Malachiasza. 
Do grona głównych aktorów dramatu pod tytułem: III Wojna Światowa należy zaliczyć także 
namiestnika na stolicy Piotrowej. 
Piotr Rzymski zasiądzie najprawdopodobniej na tronie papieskim po Benedykcie XVI w roku 2022 
jako wybrany decyzją konklawe kardynalskiego po raz pierwszy i ostatni na pięcioletnią kadencję i 
po ucieczce (w przebraniu) z Rzymu zostanie zamordowany na wzgórzu niedaleko Rubikonu pod 
wielkim klasztornym drewnianym krzyżem 
Przytaczałem już teksty na ten temat. 
 
4.Wielki Francuski Papież Awinioński. 
 
Po śmierci Papieża (Piotra Rzymskiego) i zajęciu Rzymu przez muzułmanów państwo Watykańskie 
zostanie zlikwidowane dekretem Mahdiego, a Bazylika św.Piotra przekształcona w Meczet. Miasto 
jak już pisałem otrzyma nową nazwę: ISLAMADABAD a wszyscy chrześcijanie i Żydzi zostaną 
wypędzeni z miasta, a duchowieństwo chrześcijańskie i ateiści wymordowani. 
Specjalnym dekretem Mahdiego wszyscy duchowni innych wyznań niż religia muzułmańska oraz 
ateiści, marksiści, homoseksualiści i pacyfiści (przeciwnicy wojen) zostaną objęci fatwą co będzie 
dla nich po złapaniu oznaczało wyrok śmierci! 
ISlAMADABAD (Rzym) stanie się 6-tą stolicą Wielkiego TALIBANU po: Islamabadzie (byłej stolicy 
Pakistanu), Peszawarze (w Wazaristanie - Pakistan), Bucharze (miasto w Uzbekistanie, po Nowym 
Babilonie (dawnym Bagdadzie - Irak) i po Kairze w Egipcie. 
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Wielki francuski Papież, ale Nowego APOSTOLSKIEGO Zjednoczonego już i jedynego Kościoła 
Chrześcijańskiego zostanie mianowany w porozumieniu z duchowieństwem przez Henryka V 
Szczęśliwego Króla Francji i Zachodniej Europy około roku 1944. 
Tak więc w latach:2022-2041? nie będzie żadnego papieża. A inni wybierani poza Rzymem przez 
różnych duchownych(czasami będzie: 2,3 lub jednocześnie nawet 4-ech papieży) -nie będzie 
akceptowana i uznawana. Wielu z tych samozwańczych papieży zostanie zamordowanych przez 
przeciwników z własnego obozu. 
Również Mahdi powoła Nowego Papieża, który klęcząc przed nim i Jezusem muzułmańskim, 
Sinobrodym uzna ich wyższość. Nowy Papież (podległy muzułmanom) będzie rezydował w 
katedrze Mediolańskiej i najprawdopodobniej przyjmie imię Piotra III. 
 
Po wielkim wieloletnim bezkrólewiu na stolicy Piotrowej i rozbiciu Kościoła katolickiego Wielki 
Papież (jak go póżniej bedą nazywać) przeprowadzi z udziałem Wielkiego Chirena (Henryka 
Szczęśliwego) wiele reform w kościele m.innymi zlikwiduje wyszukaną i bogatą celebrę 
nabożeństw, celibat duchowieństwa, spowiedź przed konfesjonałami, modlitwy wiernych do 
Świetych itp itd. Chrześcijaństwo powróci do skromności i pokory jak w pierwszych wiekach jego 
istnienia. 
 
Nowy Papież zasiądzie na stałe w zamku dawnych papieży w Avinionie nad Rodanem w tzw: 
Mezopotamii francuskiej. 
AVINION zostanie Nową stolicą Królestwa Fracji i Zachodniej Europy (tak się będzie nazywało 
nowe państwo) i stałą siedzibą nowych papieży. 
 
Według Amadeusa Voldbena będzie On pochodził z jedynego nieskasowanego przez tego Papieża 
- Zakonu Braci Mniejszych, inne ulegną kasacji lub zostaną rozproszone wskutek nawałnicy 
islamskiej. 
 
Persage VI 88,4 
Wielki Pasterz Nowego Kościoła z dynastii Burbon, 
Będzie wybrany z mniejszych i zasiądzie w Avinion, 
Henryk Szczęśliwy włoży mu na głowę królewską tiarę, 
Odtąd w reformach będzie panował nad całym ludem Chrystusowym! 
 
jak pisze A.Centurio cyt: "Obaj będą z dynastii Burbońskiej i Henryk Szczęśliwy i Nowy Wielki 
Papież. Papież nie będzie chciał uwierzyć, że pochodzi z tej samej dynastii co Henryk, jednak ten 
przekaże mu dokumenty, które będą dowodzić prawa do tronu. Dwaj Burboni, król i papież, będą 
rządzili długo w braterskiej zgodzie w nowo rozbudowywanej na wielką skalę stolicy tj. Avinionie". 
Paryż bowiem będzie w gruzach i wyludniony. 
 
O to co pisze Nostradamus o Avinionie roku 2100 - to jest już za panowania syna Henryka 
Szczęśliwego. 
 
Persagę II 24,8 
AVINION Wielka Sława, szklane i niebotyczne góry, domy, 
Widzę ogrody rajskie na tarasach i dachach tych budowli, 
Ja okiem sięgnąć świecące się w różnych kolorach, powietrzne pojazdy, 
Podniebne, naziemne i podziemne, wielopiętrowe poruszające się drogi i szlaki. 
 
5. HENRYK V Szczęśliwy Król: Francji, Hiszpanii i Italii (Francji i Zachodniej Europy) 
Czy Henryk Szczęśliwy się już narodził tak jak przewiduje się, że narodził się już Mahdi tzw: Jezus 
Muzułmański, czyli Sinobrody. 
 
Centuria 1, czterowiersz 71 (jednoznacznie tłumaczona przez wszystkich, napisana po 
starofrancusku) 
-tłum. I-e Alexander n.Centurio 
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Centuria 1 częć 71 
Ziemia i Powietrze bardzo mocno zamrożą wodę, 
Podczas gdy będą trwać przygotowania do uczczenia czwartku.. 
Nigdy nowo narodzony nie będzie tak potężny i ładny... 
Póżniej ze Wszystkich stron świata będą nadchodzić by go uczcić. 
 
Z powyższego wynika, że 21 stycznia 1981 roku był w Północnej Francji dzień wyjątkowo mrożny i 
wypadał w środę ("przygotowania do uczczenia czwartku"). Natomiast brak jest zdecydowanych 
dowodów, że chodzi o rok 1981. 
W.Kerstanek opiera się na dobrze znanym fragmencie.  
 
Alamachu część 5 411,1: 
Na ziemi armorykańskiej w północnej Francji, 
Wielki Wyzwoliciel Chiren i Selin - Pogromca muzułmanów, 
Niezrównany władca który uświetni stulecie Wodnika 
A który narodzi się w tajemniczej nocnej godzinie- 
Będzie przez wszystkich ceniony uwielbiany, 
Przez swoje długie życie ,aż do końca swoich dni! 
 
Otóż Dzień, kiedy Słońce stoi na granicy między znakami ziemi i powietrza (między Koziorożcem a 
Wodnikiem) wskazuje na 21 stycznia. 
Ponieważ z całości przepowiedni Nostradamusa (jasnowidza z Salon) wynika, że Wielki Monarcha, 
Henryk V Szczęśliwy (Pogromca Muzułmanów, SELIN!, Selene, księżyc) pojawi się na na arenie 
dziejów na przełomie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku, początkowo jako osoba mało 
znana i nieistotna, więc powinien się On urodzić przed końcem drugiego tysiąclecia, czyli 
najprawdopodobniej już żyje! 
W tym czasie rokiem w którym dzień 21 stycznia wypada w środe, jest tylko rok 19081! 
W tym też roku w znaku Wagi miała miejsce koniunkcja Jupitera(Jowisza) i Saturna. 
A Henryk (Wielki Chiren) uważany jest za człowieka Jupitera. 
Potwierdza to fragment Centurii 10 -Presage10 -PersageX -czterowiersz 73. 
 
Terażniejszość będzie razem z przeszłością  
Sterowana przez Wielkiego Jowialistę 
 
Jowialistą nazywano dawniej właśnie człowieka z pod znaku Jupitera. 
 
A oto jeszcze jeden tekst dotyczący narodzin i działalności Henryka Szczęśliwego, JEST ICH 
BARDZO WIELE, nie ma tu sensu ich wszystkich przytaczać  ale do niego i innych głównych 
bohaterów wydarzeń związanych z III wojną światową będę jeszcze wracał. 
 
Alamach część III 451,14 
Z Kuli i Lilii zrodzony Wielki Monarcha 
Wcześniej czy póżniej dane mu będzie wyniesienie 
(Saturn góruje nad Wagą, 
Powoli przemija kurs Wenus urodziwej), 
Lico gładkie jak u niewiasty,lecz wewnątrz mężczyzna, 
Będzie w XXI z przedłużenia błogosławionej linii Burbonów.  
 
Na początku chcę zaznaczyć jedną rzecz, otóż dla Nostradamusa ważnym dniem jest CZWARTEK, 
o nim mówi przy takich wydarzeniach; 
-Uderzenie meteoru lub odłamka komety w przeddzień czwartku 
-Narodziny Henryka V Szczęśliwego w przed dzień czwartku 
-Mahdi zostaje Kalifem Wielkiego Talibanu w przeddzień czwartku 
-Koronacja Króla Polski i 12 narodów w Krakowie w przeddzień czwartku 
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A także wiele innych wydarzeń, dlatego nie wiadomo dokładnie dlaczego będzie świętowany 
czwartek, czy ze wszystkich powodów … czy tylko z jednego? 
 
A teraz dalej, przedstawię jeszcze tylko 2 postaci:Herkulesa (Kulawego) i Wielkiego Króla Polski 
przyjaciela Henryka V Szczęśliwego. 
Oczywiście tych postaci jest dużo więcej choćby przywódcy: Chin, Rosji, Indii, różni generałowie itp.  
ale w tej chwili nie są oni najważniejsi choć oczywiście będę o nich wspominał przy okazji opisów 
dot:zniszczenia Izraela i inwazji Mahdiego na Europę. 
 
6.HERKULES (KULAWY) 
Herkules lub Kulawy, tylko tak go nazywa Nostradamus jest dowódcą armii francuskiej od momentu 
wyzwalania jej z okupacji muzułmańskiej. Jest on o wiele starszy od Henryka Szczęśliwego, 
faktycznie mógłby być jego ojcem. Początkowo Henryk mu podlega i wykonuje jego rozkazy. 
Herkules jest bardzo odważny ale zarazem bardzo okrutny i mściwy. 
W okropnościach i rzeziach dokonywanych na muzułmanach również na wrogach politycznych we 
własnym obozie, dorównuje nawet Mahdiemu i Sinobrodemu. 
Zazdrosny o dorównujące mu a nawet przewyższające jego sukcesy wojskowe i administracyjne 
których dokonuje Henryk, Herkules knuje spisek i postanawia go zgładzić. 
Dochodzi do okrutnej kilkumiesięcznej wojny domowej między dwoma przywódcami (mniejsza 
część wojsk opowiada się za Henrykiem.  
Henryk Szczęśliwy zwycięża a Herkules popełnia samobójstwo. Henryk Szczęśliwy nie jest mniej 
okrutny od Herkulesa w stosunku do muzułmanów, ale ma jedną zaletę, której brak jest 
Herkulesowi. Herkules, Kulawy jest bowiem łapówkarzem (za pieniądze sprzedaje muzułmanom 
ziemie nawet już na nich zdobyte, po to żeby póżniej je odbić!). Wszędzie w czasie jego rządów 
panuje korupcja i nepotyzm. Jest w społeczeństwie jako: Wysoki Dyktator (nim się ogłosza choć jest 
bardzo niskiego wzrostu) bardzo niepopularny!!! 
 
Alamach:część II 333,1 
Małemu,Kulawemu Herkulesowi przypadnie Bretania, 
Z jej terytorium przy pomocy pijawek i Wielkiego Żywiciela, 
Będzie druzgotał kręgosłup Mahdiemu i Sinobrodemu, 
Rządy jego to; korupcja,łapownictwo i wielka rozpusta, 
U jego boku mocarny Chiren wielce niezadowolony, 
W dwa lata dojdzie między nimi  do okrutnej bratobójczej wojny! 
 
Uwaga: 
-Bretania to półwysep w północnej Francji,którego po opanowaniu całej Francji włącznie z Paryżem 
nie zdobyli muzułmanie. 
Stąd,a także od strony Belgi (częściowo wolnej) rozpoczęła się kontrofensywa państw 
chrześcijańskich przy pomocy USA, a także Meksyku, które w nowych granicach zdołały już się 
otrząsnąć ze swoich problemów. 
-pijawki to pogardliwa nazwa Angików przez Francuzów, która w średniowieczu była bardzo 
rozpowszechniona. Nostradamus nie pałał sympatią do tego kraju. 
Trzeba wiedzieć,że po wojnie domowej pomiędzy Herkulesem i Henrykiem wybuchnie pomiędzy 
aliantami to jest Francją z jednej strony a Anglią z drugiej strony tzw: WIELKA WOJNA 
BRATERSKA, która będzie częścią III wojny światowej. Na wezwanie Henryka Szczęśliwego 
Anglicy nie będą chcieli opuścić Francji (wojska angielskie) spowoduje to silne bombardowania 
rakietami Londynu (już bardzo zniszczonego i częściowo zalanego przez uderzenie meteoru-
Londyn już nie będzie i tak stolicą Anglii) przez armię francuską. Ale o tym póżniej. 
 
Jedno jest pewne gdyby nie ta wojna Anglii z Francją III wójna światowa była by o kilka lat krótsza, 
jak twierdzi M.Nostradamus (nie trwała by 27 lat). 
-natomiast wielki żywiciel to USA, które w czasie wojny braterskiej (miały jednak mimo udzielanej 
pomocy ograniczone możliwości wsparcia Anglii), ogłosiły one neutralność-chociaż była ona bardzo 



 79 

iluzoryczna. USA obawiały się oficjalnie pomóc Anglii ze względu na poparcie Francji przez wiele 
krajów Ameryki Łacińskiej jak: Meksyku, czy Brazylii, a także innych krajów w tym Polski. 
 
WIELKI KRÓL POLSKI I DWUNASTU NARODÓW(Polski i Zjednoczonej Europy Wschodniej): 
 
Alamach część III 444,8 
W końcu dwudziestego przed Bożym ciałem, 
Narodzi się biednemu Słowianinowi Trzeci Krak, 
Potomek Wielkiego Królewskiego Rodu Jagiellonów, 
Będzie największy z dwóch przed nim i dwóch po nim 
Niezwyciężony dowódca, wyzwoli kraj od wpływu muzułmanów  
Zostanie Królem Polski i dwunastu Narodów Europy  jako przyjaciel Henryka! 
 
Niestety Jasnowidz z Salon (M.Nostradamus) - jako Francuz, katolik żydowskiego pochodzenia nie 
poświęcił zbyt wiele przepowiedni Polsce i Niezwyciężonemu Królowi Polski i 12 Narodów. Ale z 
tego co napisał można wywnioskować, że Francja i Polska dwa niezależne mocarstwa będą przez 
długi czas ze sobą współpracować zarówno politycznie, gospodarczo i religijnie. Trzeba bowiem 
pamiętać, że Religia chrześcijańska (nie katolicka) kościoły Chrystusa zostaną połączone, wiele z 
nich siłą) będzie po III wojnie światowej odgrywała wielką rolę Polska uzna Nowego Wielkiego 
Papieża i jego siedzibę w Avinion. 
Po rozmowach Henryka z królem Polski w Avinionie - Warszawa zostanie siedzibą (stolicą) 
Skonfederowanych Wolnych Państw Europy, Prezydentami będą (co pięć lat będą się zmieniać -
przedstawiciel króla Francji z przedstawicielem króla Polski). 
Do tej gospodarczej i również wojskowej Organizacji będą należały pozostałe po III wojnie 
światowej państwa z wyjątkiem jednego - Anglii. A oto ta (najprawdopodobniejsza 16-a)? (prócz 
Anglii -kraj 17): 
 
Francja, Polska, Szkocja (niepodległa), Irlandia, Islandia, Skandynawia, Finlandia, Niderlandy, 
Saksonia (nowe państwo), Austria, Bawaria(nowe państwo), Grecja, Rosja, a także zaliczane do 
Europy: Turcja i Judeo-Palestyna. (nowy kraj obejmujący mniej więcej dzisiejsze:Izrael, Jordanię, 
Syrię, część Iraku i Arabii Saudyjskiej) a także Egipt. 
 
Do państwa Henryka - Francji zostaną włączone: Północna Afryka (zostanie powtórnie z 
chrystianizowana całkowicie) z wyjątkiem z chrystianizowanego Egiptu - nie będzie włączony do 
Francji a także: Portugalia, Hiszpania, Włochy, południowa Belgia, Zachodnie Niemcy z wyjątkiem 
wyżej wymienionych landów Niemiec, które staną się nowymi państwami (RFN przestanie istnieć) i 
Szwajcaria. 
 
Do Polski najprawdopodobniej będą przyłączone: cała Ukraina z Krymem, część: Zakaukazia: 
,Gruzja i południwa Rosja jak: Kubań i Rostów nad Donem a także Kraje nadbałtyckie z: Litwa i 
Lotwa i Estonia, Obwód Kaliningradzki (przywrócona będzie nazwa miasta Królewiec, a także inne: 
Tylża Pilawa itd.np: Talinn będzie nazywany Rewel, przyłączona też będzie Białoruś i ziemie nieco 
dalej od niej położone prawie pod m.Smoleńsk a także: Rumunia, Mołdawia, część Bułgarii z Warną 
(Bułgarzy w III wojnie wyginą całkowicie jako naród (o tym pisze Nostradamus), Serbia, Bośnia, 
Chorwacja, Słowenia, Węgry, Czechy, Słowacja i UWAGA! tereny Niemiec aż po Łabę, czyli mniej 
więcej byłe NRD! Berlin całkowicie będzie zniszczony i wyludniony najpierw przez muzułmanów i 
będących z nimi początkowo w sojuszu Polaków, a póżniej po zmianie volty przez Polskę, 
(przynajmniej raz Polacy się zachowali sprytnie)  przez Francuzów Henryka Szczęśliwego i 
Polaków Naszego Wielkiego Króla. 
 
Poinformuję, ale nie wcześniej jak za rok-muszę ją dobrze opracować i skonsultować z fachowcami 
z różnych dziedzin a to wymaga i cierpliwości i czasu. 
Chcę za względu na mój wiek aby była ona zwieńczeniem mojej pracy. 
A przecież jest tyle do zrobienia! chcę żeby to była porządna praca taka jakiej jeszcze nie było 
przede wszystkim o M.Nostradamusie Wielkim Jasnowidzu z Salon  możliwe, że będzie to zbiór 
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złożony z dwóch lub trzech części tj.tomów opisujących przepowiednie z różnych okresów i jego 
życia i Historii ludzkości. 
Myślę, że wiele jego (Nostradamusa) przepowiedni przedostało się w sposób nie zawsze trafny z 
jego faktyczną treścią do szerokiego ogółu społeczeństwa. 
Wiem też, że wielu jasnowidzów (i nie tylko) korzysta z jego wizji, przypisując je sobie oczywiście 
tych żyjących po nim. Mówiąc szczerze nie bardzo mi się to podoba. 
Niektórzy (jest ich wielu), również autorzy książek przypisują Nostradamusowi to, że przepowiedział 
koniec świata a to jest oczywistą NIEPRAWDA!!! 
Wielokrotnie tu o tym już pisałem! 
U prawdziwego Katolika koniec świata to nie koniec rzeczywisty a koniec świata skłóconego z 
Bogiem i grzesznego. 
O tym wiedział i pisał M.Nostradamus. 
"Po tym końcu będzie inny świat i nastaną inne czasy, czasy Boga i Ducha". 
Człowiek z imieniem Boga a nie bez niego, opuści Ziemię, aby kolonizować stworzony dla niego 
kosmos i żyć w przyjażni z innymi napotkanymi dziećmi Boga. 
O tym też pisał Nostradamus !!! 
Ja jako rzymski katolik tak jak Nostradamus nie boję się śmierci bo wiem, że Bóg o nas wszystkich 
nie zapomniał. 
Dał nam nie tylko Ziemię, ale w przyszłości da nam stworzony dla nas cały Wszechświat. 
 
Jeszcze raz przypominam słowa M.Nostradamusa z Centurii cytuję: "Pan Bóg poza rok 3792 nie dał 
mi zajrzeć" -Jest to jak gdyby skarga, ale przecież Nostradamus pisze też cyt: "Ciało człowieka 
będzie ubraniem jego Ducha, A Duch będzie mógł bez niego istnieć i działać" jeszcze w innym 
miejscu pisze: "Nie będzie różnicy między wiecznością zmarłych i żywych, będą dziećmi gwiazd i 
Boga". 
Czyż to nie piękne wizje, właśnie człowieka gorąco wierzącego, jakim był Nostradamus. 
Gdzie tu jest mowa o końcu świata i istnieniu człowieka. 
Jest wiele takich pięknych wizji Nostradamusa pokazujących współpracę człowieka z Bogiem w 
przyszłości np: 
….. 
Bóg, Stwórca Wszystkiego dał człowiekowi swojego Ducha- 
Żeby myślał i tworzył podobnie jak On, 
I zmarłemu i żywemu nieskończone Niebo i na nim gwiazdy 
Przez niego zmarli przyjmą ciała i ożyją a żywi będą się radować bliskimi 
A Wszystko to jest tak przeogromne,ciekawe i piękne, 
Że starczy ludziom miejsca ze wszystkich pokoleń ;Adama i Ewy! 
 
Po co pisać w tak ateistycznym Świecie jaki istnieje obecnie o takich pięknych religijno-
kosmologicznych tekstach Nostradamusa. 
 
Lepiej straszyć ludzi końcem świata i nieodwracalną śmiercią. 
My w XXI wieku chyba to rozumiemy. 
 
Nostradamus mówi o ostatniej wojnie człowieka ze Śmiercią, która ma się zakończyć w roku 3792. 
Możliwe, że wtedy cyt: "będą sądzeni żywi i umarli" -Nostradamus pisze cyt: "Stwórca pomoże 
człowiekowi i pokona Szatana i Śmierć" Może to te czasy będą związane z Apokalipsą św.Jana –
Śmiercią, jako ostatnim Antychrystem i "Jerozolimą w gwiazdach" jak pisze jasnowidz z Salon?! 
 
Alamach część IV 701,1 
W czasie trwania trzeciej, Polska rozszerzy granice, 
Częściowo pokojowo, a częściowo zbrojnie, 
Od Skandynawii, krajów Bałtyckich i Prus, aż po Krym i czarne morze- 
Ziemię Słowian, południowych, Węgrów i Rumunów,  
Zajmie zniszczone ziemie po Łabę,  a Francja się zgodzi 
Pod Moskwą i na Kaukazie będzie błyszczał jej Orzeł 
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I dalej 702,1 
 
Po trzydziestu latach od końca trzeciej 
Cała Biedna Ruś zostanie przyłączona 
Na Uralu urośnie grożny przeciwnik bliski Turkom i Tatarom 
Tylko Polska będzie w stanie bronić tam bram Europy 
Anglo-Amerykanie i Turcy będą przeciwnikami jej i Francji 
W Warnie Król Polski wzniesie Wielki Obelisk ku chwale i przestrodze przeciwników. 
 
Niestety ale Nostradamus nie podał imienia polskiego Króla, napisał tylko o trzech ważnych 
Polakach w polskiej Historii jeszcze tak… 
…. 
Orzeł Biały na jego piersi ,złote berło i korona, 
Największy z dwóch przed nim:Wyzwolicielem i Papieżem, 
W mieście Maryi po zwycięstwach i trudach padnie na kolana, 
Będzie się modlił i leżał na marmurze całą noc- 
Póżniej ucałuje obraz Maryi i Świętego Papieża-na koniec 
W Warszawie na placu Zbawiciela zbuduje Jego Wielką Statuę! 
 
Widać, że naprawdę Polska od Pana Boga otrzyma w darze jeszcze jedną Wielką OSOBOWOŚĆ!!! 
 
ZNISZCZENIE IZRAELA!!! 
 
Teraz przejdę już do upadku Izraela  a następnie już w przyszłym tygodniu (w dni świąteczne nie 
piszę) o inwazji Mahdiego na Europę, przed tym opiszę Armie Mahdiego i Sinobrodego tzw: 
Turbany i dla czego Nostradamus je tak nazwał. 
 
W KALENDARIUM nie napisałem o zniszczeniu Izraela, bo będzie to krótki 14-o dniowy epizod III 
wojny, choć straszny okrutny i bardzo tragiczny. Zacznie się w następnym to jest 2022 roku?- po 
rozpoczęciu III wojny światowej, kiedy Wielki Taliban opanował już Egipt i prawie całą północną 
Afrykę oraz Turcję ze Stambułem (Konstantynopolem), a Chiny z Japonią prawie całą Rosję. 
 
Co czeka Izrael? Starcie z mapy świata! 
z 10 milionów jak pisze Nostradamus: 
-około 1 milion zginie od uderzeń i rzezi Talibanu 
a także zatapianiu statków i  
łodzi uciekających z Palestyny Żydów 
-około1 milion utonie na różnych statkach i łodziach próbując przez morze uciec do Europy w 
wyniku paniki i toczącej się wojny 
-z około 1 miliona którym udało się uciec połowa zginie przed lądowaniem na wybrzeżach 
europejskich w wyniku ataków i polowań muzułmanów (na Żydów) europejskich, którzy zachowają 
się jak tzw: "5 kolumna muzułmańska" -wywołując w tych krajach powstania, rewolty i rewolucje 
-około 1 miliona ocaleje przyjmując Islam. 
-ok 6 milionów (pozostała) zostanie wywieziona do obozów każni (koncentracyjnych) na pustynie w 
byłej Arabii Saudyjskiej i tam zgładzona; zabita prądem lub gazem, nawet kości nie pozostaną, 
będą zalewane specjalnym kwasem. 
BĘDZIE TO TAK ZWANY II HOLOCAUST!!! 
Mahdi przez wiele lat szmuglował potajemnie do diaspory muzułmańskiej w krajach europejskich 
broń, która póżniej została przez islamistów w bezwzględny sposób wykorzystana. 
 
A oto kilka tekstów Nostradamusa których w/g mnie nie trzeba komentować: 
 
Alamach część II 223 7. 
Nagle Dumna Synagoga zapłonie Ogromnym Ogniem, 
Rozświeci On niebo pobliskich krajów na wiele mil, 
Po krótkich jękach i płaczu zalegnie Wielka Cisza!  
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Jak by całe życie nagle wymarło i przestało istnieć, 
Po trzech dniach ISLAM wkracza aby dokończyć dzieła śmierci! 
Okrutna rzeż i gwałty, noże, szable i sztylety krwawią w rękach rzeżników! 
 
Persage III 28,4 
Na statkach i skleconych łodziach będą uciekać tysiące, 
Wielka Trwoga Wielka Panika w oczach synów Izaaka! 
Półksiężyc i z góry i z dołu będzie wszystkich rznął i biczował, 
Izraelu jeszcze nigdy SZATAN nie zgotował Tobie takiego losu. 
 
Ciąg dalszy: a oto jeszcze kilka przepowiedni odnośnie Państwa żydowkiego. 
 
Persage VIII 96, 
Synagoga, niepłodna i bez zysku, 
Znajdzie przyjęcie wśród niewiernych, 
Ze strony córki Babilonu będzie prześladowanie, 
Biedna i Smutna obetnie jej skrzydła. 
 
Persage IV 77,4 
Wielu z Judy w okrunych mękach zginie po drodze, 
Gdy będą gonieni w słońcu na pustynie Arabii, 
W wielkich obozach pół narodu zostanie stracona, 
Gazem i kwasem, że nie będzie widać kości. 
 
PersagęV 53,2 
Hannibal Palestynę zamieni w kraj meczetów, 
Grób narodzenia Pana zostanie przemieniony, 
Synagogi i kościoły nie będą mieć tam miejsca, 
Odkąd Sinobrody ustanowi tam rządy Islamu. 
 
Uwaga:Hannibal -tak Nostradamus nazywa jednego z dowódców muzułmańskich tj:dowódcę Armii 
"Białego Turbanu". 
 
Persage IX 17.3 
Po trzeciej wojnie z tych co się uratują, 
Nowy naród powstanie: Judeo-Syria, 
Wszyscy z wolą Henryka zostaną ochrzczeni, 
Nauka Chrystusa będzie ich nową drogą. 
 
Tu zakończę opis zniszczenia Izraela, który w/g Nostradamusa niechybnie nastąpi. 
Z tych przepowiedni wynika, że naród żydowski czeka jeszcze większa tragedia zagłady ( II 
Holocaust) -niż to miało miejsce w czasie II wojny światowej (I Holocaust) spowodowanej 
nazistowską i rasistowską polityką Hitlera. 
Z ostatniego czterowiersza wynika, że po III wojnie powstanie na Bliskim Wschodzie nowe 
zjednoczone państwo: Judeo-Syria-gdzie wszyscy mieszkańcy i Żydzi Arabowie przyjmą nowe 
chrześcijaństwo propagowane przez Henryka Szczęśliwego i Nowego Aviniońskiego Papieża, tak 
jak zresztą cała Afryka Północna, oczywiście Bliski Wschód, a nawet Turcja o czym dowiemy się 
póżniej. 
 
INWAZJA WIELKIEGO TALIBANU NA EUROPĘ I JEJ PRAWIE CAŁKOWITE OPANOWANIE!!! 
 
I ARMIA MUZUŁMAŃSKA: 
 
1. Armia "Czarnego Turbanu"- Pierwsza Armia Mahdiego założona w Pakistanie i Afganistanie.  
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2.Armia "Czerwonego Turbanu"- Armia Sinobrodego (Jezusa Muzułmańskiego założona w VAR 
(Zednoczone Państwa Półwyspu Arabskiego na czele z Arabią Saudyjską). Obie armie (Czarny i 
Czerwony -Turbany spotkały się pod Bagdadem, miasto to zostało pożniej rozbudowane i nazwane 
przez Mahdiego "NOWYM BABILONEM"). Jak wspomniałem po 3 dniach Sinobrody zdradził VAR i 
przeszedł na stronę TALIBANU, działo się to jeszcze przed wybuchem III Wojny Światowej. 
 
3.Armia "Białego Turbanu"-Armia tworzona ma być na wzór tureckiej piechoty "Janczarów"- to jest z 
branych do niewoli chłopców i mężczyzn krajów chrześcijańskich, którzy aby uniknąć, 
RESTYTUOWANEGO w TALIBANIE przez Mahdiego NIEWOLNICTWA przyjmowali ISLAM! 
Dowódcą tej armii ma być zislamizowany Żyd nazwany przez Nostradamusa Hannibalem lub II 
Hannibalem ( tj:nazwiskiem starożytnego wodza Kartagińskiego). 
 
4.Armia "Niebieskiego" lub też często nazywana "Błękitnego Turbanu" - Armia ta powstała po 
rozpoczęciu III Wojny Światowej-jako wojska: Strategiczne, Morskie i Lotnicze. Dysponowała 
przejętą od Pakistanu i Iranu bronią nuklearną, wszelkiego typu rakietami, samolotami, okrętami (w 
tym podwodnymi a także bronią chemiczną i biologiczną) które w swoich działaniach Taliban 
najczęściej używał. 
Póżniej od Chin i Japonii armia ta otrzymała nowe typy broni: elektroniczną broń zakłócającą, oraz 
uwaga: broń grawitacyjną, oraz próżniową (tak chyba można to zrozumieć z tekstów 
Nostradamusa)?! - jak wynika to też z jego z tekstów bronie te użyte w sposób właściwy 
powodowały bezużyteczność ładunków jądrowych. Zresztą Taliban używał najprawdopodobniej je 
tylko na początku wojny i to głównie broni neutronowej, której tajemnice szpiedzy muzułmańscy 
wykradli z USA. Cyt."Ognisty Grzyb niszczył życie tylko drogi i budowle były nienaruszone". 
Jedynie ten rodzaj broni (o małej sile rażenia-niszczącej tylko organizmy żywe)  był stosunkowo 
odporny na bomby próżniowe lub grawitacyjne. Jak wynika z tekstów Nostradamusa w końcowym 
etapie wojny państwa: Zachodu a także Talibanu zamiast broni palnej używały: karabinów i 
pistoletów najprawdopodobniej laserowych, o różnym stopniu rażenia. 
Była to najnowocześniejsza Armia Wielkiego Talibanu. 
 
5.Armia "Zielonego Turbanu" - to armia która charakteryzować się ma tym, że wkracza na zdobyte 
już tereny przez inne w/w armie i wprowadza rządy muzułmańskie. Wkraczając wywiesza wszędzie 
zielone flagi muzułmańskie z napisem; "ALLACH AKBAR". 
Jednym z ich dowódców jest tajemniczy:Mściciel lub Wielki Mściciel. 
 
Skąd biorą się nazwy armii cyt "TURBAN"? 
 
Z tekstów Nostradamusa wynika, że od charakterystycznych nakryć głowy w tym hełmów 
przypominających hinduskie turbany. 
Armie te zresztą nazywały się tak oficjalnie tak jak na przykład nazwy frontów (armii) w II wojnie 
światowej np: Front Grupy Armii Środek (niemiecki) czy fronty: Ukraiński lub Białoruski (sowieckie). 
 
Ciąg dalszy: 
 
Co prawda Nostradamus jeszcze używa jednej nazwy:- to znaczy: "Żółty Turban" ale jak się wydaję 
chodzi tu raczej o armię obecnej muzułmańskiej Indonezji (najprawdopodobniej tak została 
nazwana przez Indonezyjczyków ich armia na wzór armii Talibańskich). 
Jak pisałem poprzednio Wielki Taliban ma wspomagać armię Indonezyjską w inwazji na m.innymi 
Australię. 
 
Zanim zacznę pisać o inwazji na Europę muszę wyjaśnić jeszcze jedną rzecz o której już częściowo 
pisałem: 
Otóż Nostradamus bardzo często używa w swoich przepowiedniach odnośnie wydarzeń 
związanych z III wojną światową następujących dat , na przykład cytuję:" w 607 roku Liturgii lub:   
"w 603" itd itp. 
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Gdybyśmy jako badacze tekstów Nostradamusa wiedzieli o co mu chodzi? z czym się wiążą te 
t.zwane lata Liturgii?  wszyscy byśmy dokładnie wiedzieli kiedy co nastąpi!!!  a tak możemy się tylko 
domyślać lub przypuszczać. 
 
W/g Petera Lemesuir, a rokiem Liturgii jest rok 395 , to jest rok w którym po Soborze 
Konstantynopolitańskim (381 r - rozpoczęty) zostały odrzucone wszelkie herezje i przyjęto ustalone 
dla wszystkich wierzących zasady wiary. 
Gdyby przyjąć tę zasadę to III wojna światowa musiała by już trwać w tym inwazja na Europę. 
 
Niektórzy uważają za datę tzw lat liturgii lata muzułmańskie, ale opierając się na obecnym 
kalendarzu muzułmańskim wydarzenia III wojny światowej miały by miejsce dopiero w XXII wieku, 
czemu zaprzecza sam Nostradamus! 
Ci badacze uważają, że Muzułmanie pod wpływem jakichś nieznanych nam jeszcze wydarzeń 
mogą zmienić swój kalendarz - a więc datowanie? 
 
Ja i nie którzy inni uważamy natomiast, że M.Nostradamus za 1-y rok liturgii przyjął rozpoczęcie 
Soboru Nicejskiego (Azja Mniejsza-obecna Turcja) w roku 431. 
Pisałem już, że w czsach Nostradamusa pisząc np: rok: 1554 opuszczano tysiąc pisząc po prostu 
554. 
Tak więc rok 1600 (w/g Nostradamusa rok 600 liturgii) + 431 = rok 2031 krwawe walki w Europie w 
tym roku i latach następnych. 
 
Na Soborze Nicejskim (431-433) uznano: 
 
po 1.  -że Jezus Chrystus przedstawia dwie osoby to jest: Syna Bożego i Człowieka,  nie jak 
dotychczas jedną osobę. 
 
po 2. -Maryia matka Jezusa uznana została oficjalnie za Matkę Bożą, i wprowadzono jej kult (Kult 
Maryi). 
 
po 3. -Krytyka Nestoriusza i jego nauki tzw: nestorianizmu, rozpowszechnionego wówczas 
szczególnie w AFRYCE I NA BLISKIM WSCHODZIE!!! 
 
po 4.  Potwierdzenie liturgii Chrystusowej z roku 395 i jeszcze jej uzupełnienie-tzw: "Kanon Wiary". 
 
Przed opisem inwazji Talibanu na Europę przytoczę jeszcze jeden sześciowiersz z Alamachu dot 
ucieczki Żydów z Izraela, który stawia Europejczyków w bardzo złym świetłe POPIERAJĄ 
MUZUŁMANÓW!!! 
Wzburzony Nostradamus mówi jeszcze raz o wielkiej trwodze, panice ucieczce...i zdradzie!!! 
 
 
Alamach część III 456 11,1 
O! Synowie i Córki: Mojżesza, Izaaka i Abrahama, 
Wielka Trwoga,Wielka Panika i Wielka Ucieczka, 
Przez Śródziemne Morze przy brzegach Europy, 
Nie spotka Cię od islamu i chrześcijaństwa dobre przyjęcie, 
Twoje statki i łodzie będą ostrzelane i zatapiane, 
Od wyznawców Wielkiej Arki przyjdzie Wielka Zdrada! 
 
Ciąg dalszy: 
 
Jak już pisałem uprzednio najprawdopodobniej przed rokiem 2021 wskutek konfliktów wewnątrz 
europejskich. Unia Europejska się rozpadnie albo straci zupełnie swoje znaczenie. Niemcy i Francja 
niezadowolone z niektórych państw szczególnie : Wielkiej Brytanii, Polski i innych przeciwnych 
utworzeniu silnego Zjednoczonego państwa Europejskiego, dążących do tzw: Europy niezależnych 
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państw, postanowią po wizycie we Francji na polach Elizejskich w Paryżu utworzyć nowe państwo 
na wzór USA-czyli tak zwane: Stany Zjednoczone Europy do których prócz Francji i RFN wejdą 
jeszcze tylko państwa Beneluxu: Belgia, Holandia (tzw:Niderlandy i Luxemburg). Nowe państwo nie 
zdąrzy się zorganizować bo wybuchnie III wojna światowa: 
 
Persage III 18,8 
Stara Unia osłabnie i rychło upadnie 
Każdy z nich pójdzie w swoją stronę, 
Francja,Germania i Środek chcą tworzyć Stany pięciu: 
Italia, Brytania, - Hiszpania i Wschód się nie zgodzą, 
 
A co z NATO? 
Chyba ten sześciowiersz dotyczy m.innymi tego Sojuszu? 
…… 
Wielu z mocnym będzie wiązało nadzieję, 
Po wielkiej klęsce z Talibami w górach Azji przedniej, 
Sojusz w wyniku pomieszania języków 
Stanie się zbrojną atrapą Atlantydów 
Muzułmanie i Ruś będą go osłabiać 
Europo nie łam swojego silnego ramienia! 
 
Raczej chodzi tu wyrażnie o pakt północnoatlantycki. Widać więc, że zostanie on w przededniu 
wojny bardzo osłabiony. Poza tym jak już pisałem, przed równoczesną inwazją połączonych sił: 
Talibanu na Europę, Chin i Japonii na Rosję, oraz muzułmańskiej Indonezji na Australię w krajach 
Europy zachodniej wybuchną lewicowe i muzułmańskie (tzw:muzułmańska piąta kolumna) 
rewolucje. Część oficerów muzułmańskich w Europie zachodniej wraz z podległymi im jednostkami 
zbuntuje się przeciw prawowitym rządom. W USA zaś wybuchnie z powodu nasilającego się 
kryzysu finansowego i gospodarczego Wielka i krwawa Wojna Domowa która póżniej zostanie 
nazwana Drugą (II-gą) -pierwsza była w XIX wieku. 
 
Napastnicy wykorzystają łatwowierność rządów zachodnich i osłabienie swych krajów w wyniku 
buntów lewicowych i rewolt 5-ej kolumny muzułmańskiej! 
 
Persage I 78 ,4 
Wszystkie działania Antychrysta dobrze wymierzone. 
I czas i miejsca rozpoznane i uznane przez Wielką Szurę, 
półksiężyc będzie miał w Europie swoich sprzymierzeńców, 
Przywitają jego armie wielkimi wiecami i gorliwymi modłami. 
 
Nostradamus jak już pisałem stosował różne sztuczki z datami - był też nie tylko :astrologiem i 
lekarzem,ale teologiem,matematykiem,historykiem,językoznawcą,astronomem. 
Był człowiekiem wszechstronnym jak to często było w tamtych czasach-tak jak np:Leonardo da 
Vinci. 
 
M.Nostradamus stosował lata liturgii faktycznie głównie do wydarzeń związanych z III Wojną 
Światową ale nie tylko. On tę III wojnę, traktował jako największą i najtragiczniejszą!!!  Opisał 
jeszcze IV-ą wojnę światową (WIELKI MASTIN) i wiele innych, aż do WOJNY ZE ŚMIERCIĄ!  
o III pisał m.innymi tak:: 
 
Alamach część III 457,12 
W trzeciej światowej, zostanie póżniej tak nazwana  
Zginie od ognia, mrozu, wojen, głodu i czyraków prawie dwie trzecie,  
Zarysy linii lądów się zmienią, szereg wysp i brzegów zalana,  
Trzeba będzie rysować nowe mapy, bo jedne się wyłonią, a inne zatoną, 
Nigdy nie będzie tak strasznych wydarzeń nawet w dwóch pierwszych,czwartej i dalszych, 
Na Ziemi urodzi się inna cywilizacja najpierw gorsza,pózniej lepsza. 
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Nostradamus stosował różne kalendarze, zarówno słoneczne jak i księżycowe. 
 
Jako ciekawostkę podam, że jeden z wierszy Nostradamusa wspomina o tzw "Zimnej Wojnie" 
(chociaż nigdy On jej tak nie nazywa) pomiędzy USA i ZSRR Nostradamus pisze tak: 
 
Alamach część III 612 ,8 
Ameryka i Rus będą się straszyć wielką wojną, 
Aż do czasu kiedy w kraju Niedżwiedzia obejmie rządy ten z piętnem, 
Po siedemdziesięciu trzech prawo Morusa na wschodzie upadnie, 
Pękną mury i bezwzględna władza czerwonych partii, 
Najpierw dzięki Wielkiej Arce wyzwoli się kraj mniejszego Słowianina, 
A póżniej pójdą inni na chwałę Sternika świata i dumnych republik. 
 
Ja wiem,że trudno sobie wyobrazić-że ten wspaniały dla nas Świat(przynajmniej dla ludzi cywilizacji 
zachodniej może upaść! Ale w historii tak jak w życiu nie ma nic stałego. Już też o tym pisałem. 
Nie trzeba być Nostradamusem. Obserwujcie uważnie Świat. 
Uważam, że jego przepowiednie zaczną się szybko spełniać jak talibowie zniszczą wojska NATO i 
w krajach Azji Środkowej zaczną budować swoje wielkie muzułmańskie państwo. 
 
a wstępie chcę zaznaczyć,że w Polsce ale i nie tylko twórczość EZOTERYCZNA Nostradamusa 
(bardzo płodna, ciągle odkrywa się jego nowe teksty, ostatnio w latach 90-tych ubiegłego wieku) 
JEST NA OGÓŁ ZNANA TYLKO POBIEŻNIE I WYRYWKOWO, I Z TEGO POWODU ŻLE JEST 
TŁUMACZONA!!!  dlatego uważam, że niezbędne jest już opracowanie solidnej pracy na jego 
temat. 
 
Oczywiście, że niektóre tu opisane procesy mogą przebiegać nieco inaczej lub w innych terminach-
ale poważni badacze jego twórczości uznają, że III wojna światowa w wyniku agresji muzułmańskiej 
jest nie do uniknięcia!!! 
 
Proszę przeczytać książki opisujące twórczość M.Nostradamusa wydane na Zachodzie w latach: 
50,60,80, czy 90 ubiegłego wieku a w Polsce w latach 90-tych (za socjalizmu nie było możliwości 
ich wydawania, cenzura!) 
 
Otóż nie pisano tam o III wojnie światowej jako wojnie dwóch obozów: komunistycznego pod 
przewodem ZSRR i Demokracji zachodnich pod przewodem USA, NATOMIAST już wówczas 
pisano o światowej INWAZJI ISLAMU !!! 
 
Temat jest tak szeroki,że zapomniałem opisać jeszcze jednej ważnej postaci dotyczącej przyszłych 
wydarzeń w Europie, oczywiście tych dotyczących III Wojny Światowej. 
 
Tą postacią jest tzw: CESARZ ALEMAŃSKI - jak go nazywa Nostradamus - czyli NIEMIECKI. 
 
Alemania (nazwa przyjęta z germańskiego plemienia; Alemanów)  oznacza z języka francuskiego -
NIEMCY. 
 
W latach chaosu  "kiedy nie wypali" idea utworzenia przez Francję, Niemcy i trzy kraje tzw: 
Beneluxu - Stanów Zjednoczonych Europy na gruzach obecnej Unii Europejskiej - powstanie a 
właściwie zostanie restytuowane w Niemczech  Cesarstwo Rzymskie,  w którym główną i 
zasadniczą rolę będą odgrywały; NIEMCY! 
A.Voldben uważa, że cesarz niemiecko-rzymski OTWORZY ARMII ISLAMSKIEJ WROTA DO 
INWAZJI NA WŁOCHY!!! 
 
UWAGA! jego pomocnikiem w tej sprawie ma być obecny papież (CHWAŁA OLIWKI!) Benedykt 
XVI !? 
Ten papież ma żyć jak pisze Nostradamus grubo ponad 90 lat! 
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Nostradamus w swoich tekstach (jak się przekonamy) - nazywa często wojska muzułmańskie cyt: 
"OLIWKOWI" – możliwe, że od ich ciemniejszej (niż posiadają europejczycy) karnacji skóry. 
 
Nazwa "oliwkowi" najprawdopodobniej zmyliła tych, którzy pobieżnie znają teksty Nostradamusa i 
dlatego (co jest bardzo rozpowszechnione) przypisali przedostatniemu papieżowi rzymskiemu-
ciemny kolor skóry!? Ja i inni badacze zawsze temu zaprzeczaliśmy. Często też teksty 
Nostradamusa dotyczące czarnego Prezydenta USA tj,-obecnego Prezydenta Obamy (jak już 
wiemy) przypisywali Papieżowi! 
 
Po jego śmierci (Benedykta XVI)  - jak już pisałem - ostatni papież rzymski będzie wybrany na 
kadencję 5-o letnią-Petrus Romanus (Piotr Rzymski). 
Jak już pisałem uprzednio obecny papież (Niemiec), będzie niestety współpracował z Cesarzem 
Rzymsko-Niemieckim. 
 
Nostradamus Cesarza Alemańskiego nazywa; Wielkim Kłamcą i Wielkim Zdrajcą!!! 
 
 Oto przykład: 
 
Le sainct empire viendra en  
 Germanie, 
Ismaelites trouveront lieux 
 ouverts. 
Ames voudront aussi la 
 Carmanie, 
Les soustenans de terre tous 
 couverts. 
 
Tu Nostradamus (nieliczne teksty) nie zastosował swoich różnych sztuczek i zagadek więć podałem 
ten tekst w oryginale; 
 
Tłumaczenie: 
….. 
Święte Cesarstwo powstanie w Niemczech 
Arabowie zastaną otwarte miejsca: 
Również dusze pragną odrodzenia, 
Wszystkie podpory ziemi będą pokryte  (można też tłumaczyć ;zamieszkałe) 
 
A oto jeszcze jeden czterowiersz dotyczący Cesarza Alemańskiego; 
 
Persage IV 133 ,7 
Ten urodzony w górach z lini bawarskiej... 
W otoczeniu ludzi niby bogobojnych ale przewrotnych i złych, 
Nigdy nie nasyci się władzą tyrana...będzie najgorszy! 
Rzym i Francja zostaną zdradzone przy udziale niemieckiego papieża... 
 
Jego władza będzie jednak krótka (trwać będzie około; 8-u lat,zostanie on zamordowany przez 
samych Niemców) a wraz z jego śmiercią upadnie pseudo-cesarstwo rzymskie! 
 
Żeby trochę "wzmocnić" przepowiednie Nostradamusa o inwazji Mahdiego na Europę …  o to kilka 
przepowiedni o czasach współczesnych,lub nam bliskich: 
 
1.Powstanie silnej diaspory muzułmańskiej w Europie. 
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Persage IX 14 ,6 
Bezpłodne kraje Europy staną się ojczyzną muzułmanów, 
U progu XXI stanie się moda ich; religia,kultura i muzyka, 
Miliony Maurów i Turków najpierw będą ich Wielką UCIECHĄ- 
A pózniej Wielką kolumną i UCIECHĄ III Antychrysta! 
 
Persage VIII 49,7 
Oliwkowy Władca Wielkiego Sternika, 
Ulubieńcem tych z lewa i tych z pospólstwa, 
Póżniej przyjdzie im srogo zapłacić za swoje poparcie, 
Kiedy ISLAM wyda przeciwko nim swoje śmiertelne dekrety. 
 
Persage I 70,3 
Dwóch młodych na ziemi Wielkiej Rusi, 
Będą przez czas jakiś żyli w pozornej zgodzie, 
Słaba Ruś będzie udawała potężną, 
Kilka przed Marsem swojej ziemi sprawią krwawą łażnię. 
 
Persage III 81, 5 
Stary niemiecki Papież będzie żył tradycją, 
Spowoduje to niezadowolenie młodych - gniewnych, 
Od tych skrytych kłótni Arka rzymska się wywróci, 
Skończy się to pózniej pozornymi rządami STARCA! 
 
Persage IX 67,4 
Młody Li pokona starego czerwonego partii, 
Wielki Smok stanie się jeszcze bardziej czerwony bo krwawy, 
Najpierw na zachodniej granicy wykosi dużo zielonej trawy, 
Potem w przymierzu z zielonymi dojdzie do granic Europy. 
 
Persage II 22 ,9 
Przed XXI Zjednoczony Kraj Słowian przy Adriatyku, 
W wielkich kłótniach i wojnie z pobratymcami , 
Ulegnie rozpadowi i pogrąży się w ruinie, 
Tylko w Niedżwiedziu znajdą przyjaciela. 
 
Persage II 73,2 
Atlantydzi przedwcześnie ogłoszą Wielkie Zwycięstwo, 
Ich Afrykańczyk zostawi tam tysiące grobów, 
Muzułmanie ten dzień ogłoszą pózniej świętym, 
Śniady zakończy rządy w wielkiej niesławie! 
 
I wreszcie o Polsce: 
 
Persage I 28,6 
Biedna i Bogobojna ziemia upadłych Jagiellonów, 
Powstanie po pierwszej za przyczyną jej Komendanta i Maryi, 
Z początku słaba po drugiej będzie podnużkiem Niedżwiedzia, 
Ich Wielka Arka, Wielki Związek i Wielki Król to początek sukcesów! 
 
Uwaga : Wielką Arką - Nostradamus m.innymi nazywał papieży (Arka Przymierza). 
 
A teraz przedsmak inwazji do której przejdę pojutzrze: 
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Persage II 53,4 
Władcy Południa i Zachodu Europy  
Wszyscy w wi9elkiej trwodze będą uciekać 
Gdy Wielki Mahdi rzuci 20 milionów nienawistnych, 
Ze wszystkich skrzydeł i z pajęczyn TORRENTU!  
 
Tak zgadza się -przedstawiam pierwsze tłumaczenie z XVII wieku: 
 
Oznaczone jest: -Centuria 4, czterowiersz 33, -przez nieznanego tłumacza: 
 
Bawaria wyda w środku tam urodzonego,  
Uczony w piśmie wiary, jest złym szkodnikiem, 
Tyran Świętej Germanii, najgorszy,  
Romania, Galia przez Arkę Teutonów wywiedziona. 
 
Teutonowie to plemię germańskie obok innych plemion zamieszkujących w starożytności obecne 
Niemcy, takich jak: Alemanowie, Falowie(obecna Westfalia), Sasi, Saksonowie, Frankowie, 
Markomanie, Fryzowie, Szwabi, Bawarowie, Badeni, i Anglowie (podbili z częścią Sasów i Fryzów- 
Bretanię - stąd obecna nazwa Anglia). Oczywiście te plemiona się mieszały jedne opuszczały swoje 
tereny inne te opuszczone zasiedlały. 
Tetonowie zamieszkiwali dość długo obecną północną Bawarię, ale zamiast słowa teutoński papież 
użyłem słowa germański papież (bardziej zrozumiałego), a po to żeby więszość ludzi nie będących 
historykami zrozumiała, że tu chodzi o niemieckiego papieża, choć przyznaję, że w oryginale 
Nostradamusa jest słowo: TEUTONI. 
Takie same tłumaczenie zastosowałem przy słowie Bastran-pisząc Kaszub. 
Kto bowiem wie prócz historyków, że germańskie plemię Bastranów zamieszkiwało obok swoich 
pobratymców: Wandalów i Gotów (Bismarck i Hitler stosując swoją germanizacyjną politykę 
powoływali się zresztą na to, że przed Słowianami germanie zasiedlali obecną Polskę) -ziemie 
polskie na długo przed przybyciem Słowian z terenów dzisiejszej południowej Rosji! 
 
 
Chyba sens tłumaczenia tego tekstu jest podobny, ale ja nie uważam,żeby to było najlepsze 
tłumaczenie np. słowo staro-aramejskie E`liszhe ma 6 oznaczeń - tak samo pisanych jak i 
mówionych. 
Żeby to Panu(i) udowodnić musiał bym nad tą jedną sprawą napisać eloborat przynajmniej z 
kilkunastu stron, a to jest nie potrzebne. Chyba nie zna Pan(i) języków semickich, one bowiem 
swoją budową są zasadniczo różne od języków indoeuropejskich. 
Powiem tak: język hinduski, perski (farsi) czy cygański itp. jako indoeuropejskie są najbardziej 
zbliżone do języków słowiańskich (po bałtyckich) w tym polskiego, -następne to język; grecki, 
ormiański i póżniej języki germańskie i romańskie a przedtym jeszcze oczywiście celtyckie. 
Powiem jeszcze tak - języki: Ałtajskie to znaczy np: turecki, azerski i tatarski są bliższe polskiemu 
niż języki semickie, do których zaliczają się: języki arabskie (nie ma jednego mówionego języka 
arabskiego, choć pisany jeden), aramejskie, czy język hebrajski w tym nowo-hebrajski a także języki 
etiopskie w tym np: amharski. 
Nie wiem czy przeciętni ludzie wiedzą, że język żydowski tak zwany jidysz, którym mówili żydzi 
europejscy jest językiem germańskim (powstałym na bazie niemieckiego) a żydowski język ladino 
(powstały na bazie języka hiszpańskiego) zalicza się do języków łacińskich. 
Żydzi więc nie mają jednej literatury i nie mówią jednym językiem ojczystym jak np: Polacy. Żyd jest 
odpowiednikiem słowa; chrześcijanin, lub muzułmanin. A więc słowo - Żyd oznacza bardziej wiarę 
(żydowską) niż jeden naród!!! 
Ale tak samo jak nie ma jednego narodu arabskiego,  tak samo nie ma jednego narodu 
żydowskiego, chociaż wszystkie mówione języki arabskie są semickie, a żydowskie nie, bowiem 
semickimi są tylko; hebrajski i języki aramejskie, natomiast  jidysz to żydowski język germański (jak 
angielski, czy niemiecki), a ladino to żydowski język romański jak: hiszpański,                                                           
francuski czy włoski. 
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Jeden wyraz w językach semickich może być: i rzeczownikiem i orzeczeniem i przymiotnikiem- 
zależy to od wymowy (akcentu) i np:ogólnego zrozumienia tekstu. 
Również obecnie są języki gramatycznie i w wymowie bardziej proste i o wiele bardziej 
skomplikowane. 
Jest to bardzo frapujący (językoznawstwo), szeroki i ciekawy temat do dyskusji, ale chyba raczej dla 
znawców języków w tym głównie średnowiecznych i starożytnych. 
 
Ja uważam(i chyba jako autor tej strony mam do tego prawo),że przedstawione przezemnie 
tłumaczenia tekstów-są najlepsze,a co najważniejsze zrozumiałe przez odbiorców-bo oto mi 
przecież chodzi! 
 
Dzisiaj w dniu świątecznym (szczególnie wielkim dla Polski) miałem iść na długi spacer, takie 
spacery człowiekowi który ma 78 lat są bardzo potrzebne, chyba to jest najlepsze lekarstwo. 
Kiedy człowiek cieszy się pięknem życia,czyli przyrody: a teraz kolorami jesieni, tym wszystkim co 
widzą oczy i słyszą uszy oraz co czują; nozdrza i ... serce, to ma czas aby pomyśleć nad tym kim 
jest i po co się urodził? Czym była przeszłość czym jest terażniejszość a czym będzie przyszłość-
czy to ma wszystko sens czy ulegnie zapomnieniu na wieki? 
Czym jest życia człowieka dla Pana Boga, jego Stwórcy? 
Miałem pisać jutro ale deszczowa i wietrzna pogoda spowodowała to, że zasiadłem do komputera i 
piszę. 
 
Na wstępie dziękuję wszystkim za różne wpisy, wszystkie je czytam z najwyższą uwagą -
zapewniam! 
 
Tyle wiadomo, że w pewnych stanach macki naszej duszy, mogą wysunąć się poza granice ciała 
i umożliwić jej przeczucia, a nawet realne spojrzenie w najbliższą PRZYSZŁOŚĆ!. 
 
Johann Wolfgang Goethe 
do Johanna Eckermanna. 
 
A teraz ciąg dalszy dotyczący III Wjny Światowej. 
 
WIELKA INWAZJA ISLAMU NA EUROPĘ!!! 
 
Centuria - wstęp: 
9,52 
Z jednej strony zbliża się POKÓJ , a z drugiej WOJNA! 
Nigdy nie było jeszcze tak zakrojonej nagonki: 
Opłakujcie mężczyzn i kobiety, oraz niewinnie rozlaną krew na całej ZIEMI! 
Tak, stanie się tak,że Europa i Francja, 
Stanie się łatwym łupem dla KAŻDEGO! 
 
Z centuriI 4 (wstęp)wiersz 5: 
 
KRZYŻ OZNACZA POKÓJ, 
JEŻELI WYPEŁNIA SIĘ... 
PRZYKAZANIA BOGA! 
 
 
Wszyscy autorzy jakichkolwiek tekstów i twórczości powinni sobie wziąść do serca słowa poety 
Conrada Ferdinanda Meyera-cyt: 
"Nie jestem książką 
pełną mądrości 
Jestem człowiekiem 
pełnym sprzeczności!" 
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Nostradamus powiedział kiedyś w pałacu królewskim - podobnie ja myślę - że był skromnym i 
odpowiedzialnym człowiekiem! 
 
Persage II ,46 ,1,Presage II 46,Centuria II czterowiersz 46 (jednoznaczność); 
 
Apres grand troche humain 
plus grand s`appreste, 
Le grand moteur les sciecles 
renouvelle: 
Pluye,sang,laict,fer & peste, 
Au ciel veu feu,courant 
longue estincelle 
 
tłumaczenie: 
…… 
Po wielkim eonie rodu ludzkiego nadchodzi jeszcze większy. 
Wielki sprawca odnowi stulecia: 
Deszcze,mleczna krew, głód, miecz i zarazy, 
Na niebie widoczny będzie ogień w długich iskrach. 
 
Persage I 77,1 
Mars,Jowisz i Uran Wielkimi Panami Nieba! 
W`600 z południa Afryki i Bliskiej Azji, Antychryst Mahdi! 
z Ogniem, Ropą, zarazkami i TORRENTEM,  
Rozbija chrześcijańskie mury starej Europy. 
 
89,,4 
Wielkie ogniste grzyby rozświetlają wybrzeża; 
Hiszpanii, Sycylii, Hellady jej wysp i Anatolii, 
Noc staje się dniem nagłej śmierci dla wielu, 
Deszcz żelaznych świetlistych strzał nagrodą Antychrysta! 
 
66,7 
Cztery Turbany rozjuszonych lądują na wybrzeżach, 
Piąty zielony czeka by zrobić Wielki Porządek! 
U wybrzeży Malty Wielka Bitwa morska, pijawki się spóżniają, 
Żelazne ptaki, okręty i świetliste strzały przynoszą szatańską śmierć! 
 
84,11 
Wielki Taliban Antychrysta rozerwał niebo nad Kalabrią, 
OKO bez powietrza rozerwało WSZYSTKO na 20 mil! 
Powstały wielki lej wciągnął resztki do bram PIEKIEŁ, 
Nowa broń półksiężyca postrachem republik! 
 
88,3 
Nad Andaluzją wielki huk i wielka siła zagęszczą powietrze, 
Z czarnych zgromadzonych chmur spadnie żółty trujący śnieg, 
Ci którzy się nie podusili stracą odzienie i swoją powłokę, 
Potem wejdzie Biały Turban z dżwiękami niszczącymi słuch! 
 
Po tych kilku przykładach widać, że Wielki Taliban zastosował w inwazji na Europę szereg 
nieznanych Zachodowi broni. 
Faktycznie przeprowadził zmasowane uderzenie testując je w praktyce. 
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Przypominam o tym, że Nostradamus napisał, że po zdobyciu bogatych krajów zatoki arabskiej 
(perskiej) Mahdi prawie wszystkie pieniądze wydawał na nowoczesne zbrojenia ściągał też 
największych uczonych z całego świata. 
Tak zwane "petrodolary" stały się zaczątkiem potęgi technologicznej jego armii do tego stopnia, że 
rakietami niszczył satelity przeciwnika!!! 
 
Wśród wszystkich materiałów żródłowych relacja M.Nostradamusa podaje najbardziej szczegółowy 
opis nadchodzącej inwazji. 
Narracja tchnie życiem, jest pełna dramaturgii,przeraża: można by ją przyrównać do posępnych 
wizerunków przyszłości, jakie rodzą się w bujnej wyobrażni religijnych katastrofistów czy niektórych 
twórców science fiction którzy niewątpliwie scenariusze do swoich filmów układają z różnie         
często mylnie tłumaczonych i nie zawsze dobrze wybranych i dobranych:centurii, Alamahu i innych 
tekstów Mistrza przepowiedni- M.Nostradamusa. 
Wizja wieszcza obfituje również w detale, co jest wyjątkiem JEDYNYM pośród wszystkich 
wizjonerów! 
Żaden inny jasnowidz nie podaje tylu nazwisk, nie wymienia tylu miejsc, i to już przeszłych, 
sprawdzonych przez historię!!! 
Czasami określa on dokładnie-albo w dużym przybliżeniu(chociaż czasami stosuje 
liczne"łamigłówki")-wiek,rok wydarzenia,a nawet miesiąc i dzień. 
 
Jest już bardzo bogata literatura na temat jego twórczości-zarówno ta poważna jak i niestety ta 
banalna. 
Polecam kilka (godnych uwagi) poważnych opracowań chociaż nie wszystkie są już aktualne. 
1.Nostradamus -The Nest 50 Years. 
2.The Prophecies of Nostradamus. 
3.The Complete Prophecies III of Nostradamus. 
W języku angielskim jest ich najwięcej - chociaż nieliczne są dobre i pełne. 
 
Prace nad twórczością Mistrza dalej trwają i są na nowo odkrywane. 
Mam nadzieje, że cenzura (a każda władza boi się jakichkolwiek przepowiedni!) - nie będzie w tych 
pracach miłośnikom i badaczom jego twórczości przeszkadzała!!! 
Niestety sam Nostradamus napisał, że przed rozpoczęciem III wojny światowej - jego twórczość, a 
także inne proroctwa będą zakazane przez wszystkie państwa! - Zobaczymy!  
 
Nostradamus wyrażnie pisze, że hordy muzułmańskie zniszczą wszystko co stare. 
Na ruinach i zgliszczach po około 50 latach cofnięcia ludzkości w jej rozwoju liczonym od 
zakończenia wojny- powstanie inny świat i inna cywilizacja. 
Będzie on dużo lepszy i bardziej nowoczesny od obecnego. -A...po 500 latach zanikną państwa i 
narody - ludzie się zjednoczą - chociaż konflikty jak to u ludzi dalej pozostaną. 
 
Nostradamus III Wojnę Światową nazwał OCZYSZCZENIEM (CATARSIS) ŚWIATA!!! 
 
Alamach część II 459,2 
Krwiożerczy Allahim bije Turków bo nie chcą zgody, 
Turcjo nie wierna po co opuściłaś sojusz, 
Zawsze najbardziej przelewana jest bratnia krew! 
Po trzech miesiącach miasto nad Bosforem padnie, 
Dzięki wielkiej zdradzie w Osmańskich szeregach- 
Arabowie i Persowie odniosą szybki sukces. 
 
460,4 
Patriarcha Wschodu uduszony na klęczkach, 
Potem na wielkim krzyżu przez trzy dni będzie wisiał, 
Afrykański Wielbłąd czyści przedpola Europy, 
Stara znękana Grecjo nie otrzymasz niczyjej pomocy, 
Kiedy wszystkie republiki jej potrzebują- 
Już Wielki Taliban szykuje swoje knuty! 
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Pisałem na początku, że moim zadaniem jest opisanie tylko jednego wątku – zatytułowanego -cyt: 
"Kiedy wybuchnie III wojna światowa?" - oraz dyskusja nad tym wątkiem, taki jest przecież temat tej 
strony. 
Napisałem też, że swoje zdanie na ten temat-powtarzam: SWOJE ZDANIE a mogę się w różnych 
sprawach mylić, chociaż nie zasadniczych, będę opierał głównie na prawie 10.000 bardzo znanych, 
mało znanych i tych prawie w ogóle nie znanych jeszcze tekstów:czterowierszy i sześciowierszy M. 
Nostradamusa.Trzeba bowiem pamiętać, że od XVI wieku do czasów obecnych miało miejsce 
szereg wydań twórczości mistrza w tym też zdarzało się wiele fałszywych lub tzw: niepewnych to 
jest wątpliwych, zaczęły się one ukazywać również zaraz po jego śmierci. 
Prawdę mówiąc wielu badaczy napotyka wiele trudności w rozpoznawaniu i właściwym tłumaczeniu 
oraz interpretacji twórczości Nostradamusa.  
Jeżeli poruszałem inne sprawy to znaczy dotyczące nie tylko III wojny światowej to było to 
podyktowane głównie dyskusją na tej stronie i zadanymi pytaniami. 
Jeśli chodzi o tzw proroctwa Biblijne - czyli tzw "Kod Biblii" to ze zrozumiałych chyba względów 
poruszę je na samym końcu. 
Polska jest krajem w zdecydowanej większości rzymskokatolickim, a Kościół ten odgrywa w Polsce 
dużą rolę, jakakolwiek więc poza kościelną interpretacją Biblii nie była by dobrze przyjęta. 
Nie znam interpretacji Biblii w języku polskim, którą mógł bym Panu polecić. 
 
Czterowiersz 97 z Centurii VI 
Niebiosa będą się piec przy czterdziestu pięciu stopniach, 
Ogień zbliża się do wielkiego nowego miasta, 
Ogromny płomień wzbije się w górę, 
Kiedy chcą otrzymać dowód od Normanów 
 
Jest to jedno z tłumaczeń tego textu, ja opowiadam się za innym: 
……. 
Przy czterdziestym piątym na niebiosach pojawi się wielki błysk, 
Potworny płomień zbliży się do bram Nowego Miasta, 
Po krótkiej chwili nagle wzbije się wysoko w górę, 
Aby pognębić tym dowodem pychę Normanów (lub Amerykanów). 
 
-Nostradamus dość często w swoich tekstach Normanami nazywał m.innymi Amerykanów, po 
prostu do wielu krajów stosował różne nazwy np. Francję nazywał: Francją, Galią, Kogutem, 
Starszą Siostrą itp. 
Nostradamus wiedział, że Vikingowie - czyli Normanowie pierwsi - to jest przed Kolumbem przybyli 
do Ameryki którą nazywał np: Ameryką, Atlantydami, Sternikiem Świata, Wielkim Neptunem itd.  itp. 
 
Znam to tłumaczenie, które Pan napisał - ale nie uważam go za udane - szczególnie w tłumaczeniu 
na język polski. 
Znam jeszcze 4 inne różniące się nawet bardzo tłumaczenia tego czterowiersza, tak to już jest z 
wielu (chociaż nie wszystkimi tekstami) m.Nostradamusa. 
Podawałem już przykład wielu tłumaczeń czterowiersza dotyczącego roku 1999 (proszę go 
odnależć na tej stronie). Nawet bardzo poważni badacze tłumaczą go i interpretują go w całkiem 
odmienny sposób!!! 
 
Ja jestem zwolennikiem tłumaczenia tekstów Nostradamusa na język polski w sposób zrozumiały 
dla odbiorcy-ale nie pozbawiający ich tajemniczości-w czym tkwi cała ich uroda!!! 
 
Czterowiersz którego przytoczyłem (tłumaczenie) w odpowiedzi na Pana pytanie interpretuje 
dwojako: 
1. Jako akt terrorystyczny muzułmanów na Nowy Jork w postaci zrzucenia tzw: "brudnej bomby" 
atomowej np z łodzi podwodnej, proszę zwrócić uwagę na niezbyt dużą celność ładunku (słowa:                                                     
przy,w pobliżu 45 stopnia) 
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lub 2. Zrzucenia bomby nuklearnej przez Chińczyków w czasie trwania wojny amerykańsko-
chińskiej (po zniszczeniu Rosji) na Nowe Miasto czyli Nowy Jork, który leży faktycznie przy 45 
stopniu szerokości geograficznej. 
O wojnie amerykańsko-chińskiej, która ma być jednym z wielu tragicznych elementów związanych z 
III wojną światową też mam zamiar napisać. 
 
PRZYPOMINAM!!! -TO BARDZO WAŻNE CO NIŻEJ PISZĘ: 
 
Z twórczością Nostradamusa jest podobnie jak z tzw: APOKRYFAMI BIBLIJNYMI!!! 
Nie wszystkie jego teksty i wydania tych tekstów są uznawane przez badaczy. BADACZE TEŻ 
MAJĄ ODRĘBNE ZDANIA, I O TYM NALEŻY PAMIĘTAĆ! 
 
Nie wszystkie Księgi starożytne są uznane przez poszczególne kościoły chrześcijańskie. 
Dotyczy to zarówno Starego Testamentu, np:Apokalipsy: Mojżesza, czy Eliasza, 3 księga 
Machabejska, Życie Adama i Ewy i wiele wiele innych. Niektóre z tych ksiąg uznają inne kościoły 
chrześcijańskie np: prawosławie. 
 
Nowy Testament (kanon) nie zawiera np: Ewangelii św. Piotra, Ewangelii św.Tomasza, Ewangelii 
św.Pawła, św Marii Magdaleny itd.Ale znowu niektóre z nich są uznawane przez inne wyznania 
chrześcijańskie, chociaż nie kościół rzymsko-katolicki. 
 
Czterowiersz, o którym pan wspomniał : 4,33 - ma kilka tłumaczeń: 
Te na ogół powszechnie przyjmowane brzmi: 
 
4,33 
Jupiter,bardziej związany z Wenus niż z Księżycem, 
Który lśni swym pełnym blaskiem, 
Wenus niewidoczna, pod światłem Księżyca - Neptun, 
Który potężną lancą trafiony zostanie przez Marsa. 
 
Ale są też podobne -choć inne wersje tłumaczeń. 
 
JUŻ PISAŁEM, ŻE TEKSTY (czterowiersze i sześciowiersze) NOSTRADAMUSA dzielą się na dwie 
kategorie: 
 
1. Jednoznaczne i… 
2. Wieloznaczne - czyli tzw: JANUSOWE! 
Te pierwsze dotyczą jednego zagadnienia, a te drugie JANUSOWE - mogą dotyczyć: 2,3 lub 4 
wydarzeń historycznych w różnych wiekach dziejów ludzkich obejmujących okres do roku 3792. 
 
W/w czterowiersz jest właśnie takim - JANUSOWYM CZTEROWIERSZEM! 
 
Interpretaja tego czterowiersza dotycząca odkrycia planety Neptun jest w/g mnie poprawna. 
Otóż na nocnym niebie latem istnieją najlepsze możliwości obserwacji w czasie najniższego 
położenia słońca pod horyzontem. 
Kiedy zaznaczymy dokładnie zenit (meridian punkt kulminacyjny) i wschód (ascedent) wtedy 
koncepcja Nostradamusa pokrywa się więc całkowicie z możliwą do stwierdzenia konstelacją: jest 
czas pełni Księżyca (wiersz 2); w świetle pełni Księżyca ginie światło Neptuna (ostatnia połowa 3 
wiersza); podczas pierwszej obserwacji Neptuna odległość pomiędzy Jupiterem była mniejsza niż 
odległość pomiędzy Jupiterem (Jowiszem) a Księżycem (wiersz 1); Wenus jest niewidoczna tzn 
znajduje się pod horyzontem, ten fakt ustala czas na "około północy"! (pierwsza połowa 3 wiersza): 
Mars znajduje się w opozycji do Neptuna (wiersz-linijka 4), należy tu wspomnieć, że w języku 
astrologów słowa "z trudnością namierzony" jednoznacznie oznaczają opozycję, a w tym wypadku 
tym bardziej: ponieważ Mars jednocześnie z planetą Saturn znajduje się w opozycji, czyli w 
pewnym sensie podwójnie waży ("gravee branche" w 4 linijce-wierszu) 
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Ale jak zaznaczyłem powyżej czterowiersz 4,33 jest Janusowy. 
Pisałem poprzednio o licznych wojnach, które przewidział do roku 3792 M.Nostradamus. 
Ten czterowiersz dotyczy też tak zwanej Wojny Globalnej, czyli równocześnie dwóch wydarzeń w 
historii ludzkości. 
Zaznaczę tylko krótko i pobieżnie: 
Mars - bóg wojny. 
Jupiter – jowialista, mądrość ponad przeciętna (Jowialistą Nostradamus nazywa też Henryka 
Szczęśliwego, jednego z bohaterów III wojny światowej). 
Księżyc - zło tak jak półksiężyc, z trudnością namierzone rakiety z księżyca. 
Wenus - bogini piękności (piękna Ziemia), ale i zdrady. 
Itd.Mógłbym to dokładniej opisać, ale nie wojna globalna stanowi przedmiot naszego 
zainteresowania. 
Proszę mi wybaczyć nie zamierzone pomyłki ale przecież nikt nie jest doskonały. 
Możliwe, że ze względu na ogrom materiału, brak czasu i moją (niestety wzrokową ułomność 
popełniłem więcej błędów, za co oczywiście przepraszam). 
 
W związku z powyższym nie będę już oznaczał (numerycznie) przytaczanych tekstów a wiarę i 
przekonanie do nich pozostawię państwu. (Podany tekst oznaczę tylko na ewentualne życzenie 
czytelnika, w ten sposób unikniemy może większych nieporozumień). 
 
INWAZJI MAHDIEGO NA EUROPĘ W CZASIE III WOJNY ŚWIATOWEJ -LATA ;(1921-1923?) 
 
Tym razem bez numeracji tekstów (jak już wyjaśniałem i podawania żródeł). 
) 
Od Słupów Herkulesa po Złoty Róg Bosforu, 
Śródmorze ogarnęła przerażająca Łuna Ognia, 
Hiszpania, Italia, Hellada i Wyspy w płomieniach, 
Biały, Czerwony, Czarny i wspomagający Błękitny, 
Uderzają ze wszystkich stron afro-azjatyckiego wybrzeża. 
) 
Zielony Turban potomka Wielkiego Saladyna czeka... 
Aby na Świętej Ziemii chrześcijan zrobić Wielki Porządek, 
Wszędzie słychać płacz, lamenty i prośby błagalne do Pana, 
Ci co nie wierzyli to uwierzą widząc wszędzie ruiny i okrutną śmierć bliskich! 
) 
Statki i okręty, zielone flagi niosące w górze, 
Przedostaną się blisko Gibraltaru, 
By przynieść Pampelunie smutne swoje zbrodnie. 
Tysiące trosk śmiertelnych spadnie na to miasto, 
Co wiele razy pod nowym atakiem upadnie, 
By przypaść ostatecznie obcemu Imperium. 
) 
Widok jego armii niebiosa do płaczu pobudzi, 
Hannibal ułożył już wcześniej swe plany. Szykują się jego floty. 
Obfita,gęsta mgła w Świętego Denisa. Statki zwlekają, 
Ale nie przestrzegają ciszy ani o przyszłość nie dbają. 
) 
Zobaczcie jakie sztandary maszerują w głąb Hiszpanii! 
Od najdalszych krańców Europy prą naprzód żelazne rumaki. 
Będą mieli problemy z przekroczeniem wąskiego morza: 
Partyzanckie podjazdy opóżnią ich pochód. 
) 
Wojna grzmi wielu opuszcza swe farmy. 
Granice padły krzyżują się grożby i pogłoski. 
Wódz zdradza wodza. Hiszpania i Niemcy schron dają uciekinierom.  
Zbliża się niechybnie wielka flota muzułmanów. 
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) 
Sinobrody w Kordobie i Grenadzie zapuścił korzenie, 
Krew jak z beczek rozlane wino płynie wszędzie strugami! 
Złapanych księży wieszają na krzyżach wzdłuż szerokich dróg, 
Starcy zabijani, kobiety i dzieci skuci łańcuchami poganiani do portów. 
) 
Pada Barcelona i Walencja pod naporem floty półksiężyca, 
Wściekły Lis ze szramą na skroni rozkazuje wywieszać flagi Mahometa, 
Ludnośc miejscowa dziesiątkowana dla przestrogi, 
Miejscowa kolumna pomaga zdobywcom w ich rządach i działaniach. 
) 
Saragossa broni się długo ale ulega hukowi i trzęsieniu, 
W wielkim ogniu grzyba ciała i dusze wszystkich zginęły, 
Do strasznego miasta zmarłych nikt nie ma wstępu, 
Jeszcze kilka w Iberii spotka od prześladowcy złowrogi los!  
) 
Lizbona i Porto zdobyte od lądu od wody wielka blokada, 
Dzięki Allachowi za Wielki powrót Maurów i Berberów. 
Nad krajem króla Żeglarza powiewają sztandary zdobywcy, 
Islam i jego kultura wkracza wszędzie za sprawą Sinobrodego! 
) 
Śliczna stolica zniszczona ognistymi strzałami, 
Wkrótce Biały Turban Panem całej Hiszpanii, 
Wandaluzja odżyła! W Kordobie głoś muzzeina, 
Obwieszcza Światu odrodzenie i chwałę Islamu! 
 
Oto kilka tekstów dotyczących zajęcia przez wojska Mahdiego i Sinobrodego: Hiszpanii i Portugalii 
(odbicia). 
 
Pierwszy czterowiersz cyt: - "Od Słupów Herkulesa do Złotego Rogu Bosforu" itd. -dotyczy 
oczywiście ataku wielomilionowych zmasowanych rzesz muzułmanów na wszystkie kraje Europy 
leżące w basenie Morza Śródziemnego z wyjątkiem jak się wydaje Francji-gzie zaatakowane 
zostało tylko wybrzeże lazurowe aby zdobyć przyczółki do dalszej agresji. 
Słupy Herkulesa to cieśnina gibraltarska przy wejściu do Atlantyku. 
Zaś zatoka Złoty Róg wchodzi w miasto Stambuł (Konstantynopol) z cieśniny Bosfor, która Morze 
Egejskie i Morze Marmara (części Morza Śródziemnego) łączy z Morzem Czarnym. 
Widać, że muzułmańskie Turbany podzieliły się rolami: 
1.Biały Turban pod wodzą Sinobrodego (Jezusa Muzułmańskiego) i tajemniczego (z blizną na 
skroni) Hannibala, atakuje Hiszpanię i Portugalię pozostawiając za sobą spalone i wyludnione 
Baleary: 
) 
Minorka i Majorka od rdzawej chmury spalona i wyjałowiona, 
Wszędzie na wyspach zalega popiół i czarny piach! 
Po zwycięstwie będą tam obozy wrogów Allacha, 
Zielony będzie tam długo się mścił 
) 
Przez kraj wielkiej rzeki Gwadalkiwir, 
Daleko od Iberii do królestwa Grenady, 
Krzyże odepchnięte przez ludzi Mahometa, 
Dowódca z Kordowy zdradzi swój kraj. 
) 
Wielka posiadłośc zostaje opuszczona, 
Koło Ebro uformują się zebrane oddziały, 
Góry Pireneje przyniosą krótką pociechę, 
W maju ziemia ogniem znów zadrży. 



 97 

) 
Sinobrody nie jest zadowolony, Hannibal pieczętuje, 
Przez kraj maszerują szahidzi zielonych na ramieniu... 
Każdemu, który przeżył wypalają znak krzyża! 
Tylko nieliczni za sprawą przysięgi stają się niezbędni. 
) 
Niedaleko Duero przez Morze Tyrreńskie zamknięty, 
Przyjdzie pokonać wielkie Góry Pireneje. 
Rzeką któtszą w ukryciu, 
do Carcasonne poprowadzi ludzi. 
) 
W niecały rok Hiszpania poddana, 
W Toledo Sinobrody przyjmuje koronę Al Wandaluz, 
Za sprawą Kalifa Wielkiego Talibanu, 
Wielki Mufti zakłada na nim złote szaty Emira Kordoby! 
 
Nostradamus wielokrotnie zapowiadał zdobycie Hiszpanii i Portugalii przez Wielki Taliban. 
Inwazja muzułmańska będzie się rozwijać i będzie się odbywać w kilku kierunkach m.innymi na 
Grenadę i Kordowę(Kordobę). 
Komendant Kordowy podda miasto po krótkiej walce. 
Większość terenu Hiszpanii zostanie poddana. Po zniszczeniu i utracie "ślicznego" Madrytu stolica 
zostanie przeniesiona do Saragossy. Naturalną ochronę będą im dawać Pireneje. Jednak 
muzułmanie zdecydująv sę na użycie najprawdopodobniej boby weodorowej i zniszczą całkowicie 
to miasto. 
Wieloma taktycznymi manewrami muzułmanie przechytrzą osamotnionych Hiszpanów i przez 
zachodnią Francję                                                                                                                                                                                                
(Carcasonne) zajmą już całą Hiszpanię wraz z Portugalią. 
 
Trzeba pamiętać o kilku sprawach o których już pisałem: 
1. We wszystkich krajach Śródziemnomorskich wybuchną na rozkaz Mahdiego rewolty zbrojne -na 
dwa tygodnie (lub miesiące) przed inwazją a więc w krajach tych będzie wielkie zamieszanie i walki 
wewnętrzne z 5-tą kolumną muzułmaNską. 
2. Rosja będzie walczyła z Chinami, Japonią i Talibanem, a w USA będzie trwała II Krwawa Wojna 
domowa itd. 
3. Akcja ta będzie dobrze zaplanowana i przemyślana -Taliban będzie w początkowej fazie wojny 
miał olbrzymią przewagę. 
W jednej ze swoich przepowiedni M.Nostradamus nawet twierdzi, że Wielki Taliban będzie 
dysponował - UWAGA! – 100 (sto milionową Armią) jakiej świat nie widział!!! 
Wielka rzesza NIENAWISTNYCH muzułmanów będzie rozsiewała wszędzie śmierć i zniszczenie. 
Jedna z przepowiedni mówi, że będą rożucane różne chorobotwórcze zarazki. 
 
III WOJNA ŚWIATOWA STAWAĆ SIĘ BĘDZIE POMAŁU WOJNĄ RELIGIJNA 
CHRZEŚCIJAŃSTWA Z SLAMEM!!! WOJNĄ NA ŚMIERĆ I ŻYCIE!,  któraś z tych religii musi 
zniknąć - jak pisze Nostradamus. 
O prześladowaniach muzułmańskich na zdobytych ziemiach muzułmańskich Nostradamus pisze: 
cytuję: 
TO NIESAMOWITE, PORAŻAJĄCE, NIGDY PRZED III WOJNĄ I PO III NIE BĘDZIE TAKICH 
OKROPNOŚCI !!! 
 
Na wypalonych Balearach powstaną obozy śmierci dla przeciwników Islamu z Hiszpanii! 
 
Nostradamus, tak jak Edgar Ewans Cayce a także m.innymi Maria de Sabato mówią z wielkim 
niepokojem o pojawieniu się wśród narodów arabskich WIELKIEGO PROROKA I WOJOWNIKA -
MAHDIEGO, za którego każdy muzułmanin odda życie i dosłownie nie tylko w przenośni wejdzie w 
ogień -JAKO WYPEŁNIENIE OFIARY!!! 
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Nazywają go NAJWIĘKSZEGO Z NAJWIĘKSZYCH - jest to człowiek pozbawiony jakichkolwiek 
skrupułów, jest obojętny, zimny i wyrachowany. 
Wyrażną radość i przyjemność sprawia mu samodzielne wydawanie i wykonywanie wyroków 
śmierci. 
Posiada ciągle uzupełniany liczny harem nałożnic - ponoć ponad 1000 kobiet, który pilnuje powstała 
klasa eunuchów. Kobiety które przestają go interesować po prostu zabija, czasami własnoręcznie 
poprzez poderżnięcie gardła. 
W jego licznym haremie trwa wieczny strach! 
Wśród swoich dowódców wywołuje sam lub poprzez podstawione osoby różne intrygi, które 
pozwalają kontrolować sytuację. 
W jednej z przepowiedni Nostradamus nazywa Mahdiego - LUDZKIM WCIELENIEM LUCYPERA-
WRĘCZ SYNEM LUCYPERA!!! 
 
) 
III Antychryst z ciemnych czeluści LUCYPERA- 
Przemienił Świat w śmiertelne BRAMY PIEKIEŁ! 
Jego tysiąckrotny harem w wiecznie nieprzemijającym strachu, 
A każdy sługa jego oddaje ciało i duszę w rozpalonym ogniu! 
) 
Zabawą dla niego nienawiść i walki gladiatorów, 
Syn Lucypera nie przebiera w środkach, 
Lepiej by było żyć przed nim lub po nim, 
Niż wczasach oddanych mu by lud zobaczył PIEKŁO!  
 
A teraz przechodzę do zdobycia przez muzułmanów ITALII (WŁOCH)! 
Dodam jeszcze, że Mario de Sabato powiedział, że jedną z przyczyn inwazji na Europę będzie 
pokusa materialna, miraż zdobycia bogactw Zachodu - to głównie on (ale nie tylko) przyciągnie 
azjatyckie wielomilionowe hordy muzułmańskie. 
Oczywiście również w czasie inwazji na Europę będą się odbywaćmiędzynarodowe szczyty i 
wezwania do pokoju, ale będzie już za późno: 
 
) 
Umierające wszędzie republiki, 
Szukają rozejmów i porozumień, 
Zwinięty Wąż z sykiem prostując kręgosłup, 
Kąsa i opluwa półżywe i nierozsądne. 
 
Aha jeszcze jedno, jeżeli Nostradamus używa określenia "zmiany" to ma on na myśli nieszczęścia 
(angielskie słowo disaster – nieszczęście, oznaczało pierwotnie "zakłócenia biegu gwiazd"). 
 
) 
Saturn i Jowisz spotkają się w znaku Barana; 
O Wieczny Boże, jakież przyjdą zmiany! 
Jakie wzburzenia we Francji i Włoszech, 
Gdy powrotny obróyt historii niesie znów ciężkie czasy! 
 
Zachodnią Europę o zamierzonym niespodziewanym ataku Wielkiego Talibanu będzie chciał 
ostrzec jeden z przeciwników Mahdiego.Ale nie obdarzony on zostanie zaufaniem,gotowego wyrzec 
się własnej wiary: 
 
) 
Tuż przed tym,nimwypełni się, 
Z Persji przybędzie posłaniec, 
Nisąc do Francji słowo swe. 
Próżne nadzieje odrzucą go: 
Przeciw Allahowi on blużni, 
Gotów na niby odrzucić swego Boga. 
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Wkrótce jednak fakty (w tym rewolucje muzułmanów w ich własnych krajach)zaczną coraz mocniej 
przemawiać na korzyść prawdy zawartej w niepożądanym przesłaniu. Kiedy jednak zlaicyzowane i 
rządzone głównie przez lewicę i pewne siebie społeczeństwa Zachodniej Europy się zorientują o co 
tak naprawdę chodzi - UDERZĄ NA ALARM! – ale będzie już za PÓŻNO!!! 
 
Nastąpi ogólne zwątpienie i przygnębienie, wzrośnie gwałtownie znaczenie popularnych objawień 
różnego autortymentu jasnowidzów i przepowiadaczy, zarazem zaś zmniejszą się w Europie 
wpływy tradycyjnych religii. 
 
BRUTALNA WOJNA JAKIEJ DOTYCHCZAS NIE BYŁO ZAPANUJE NA 27 LAT NAD EUROPA i 
RESZTA ŚWIATA!!! 
 
Potężne kleszcze półksiężyca w tym samym czasie kiedy trwa kampania:hiszpańska i bałkańska 
zmkną się nieodwołalnie nad Włochami. 
Czerwony Turban (dawniej pod władzą Sinobrodego-obecnie Garbatego Małego lub Małego 
Wielbłąda, ta sama postać) zamknęła nieodwołalnie w śmiertelnym uścisku Włochy. Jak przewiduje 
Nostradamus Francja zagrożona atakami na Wybrzeże Lazurowe, szybko wycofa swój korpus 
ekspedycyjny. Tym bardziej, że w Niemczech wybuchnie rewolucja i do władzy dojdzie tzw: Cesarz 
Lemański, który restytuje w Niemczech istniejące w Średniowieczu tzw: Cesarstwo Rzymskie 
Narodu Niemieckiego … i poprosi Mahdiego o rozejm i pokój! Francja będzie też wystraszona 
postępami Wielkiego Talibanu w Hiszpanii i na Bałkanach, a także Chin i Japoni…oraz Talibanu w 
wojnie z Rosją!!!  
 
) 
Liczne mrowie ląduje na słonecznych wybrzeżach Italii, 
Wielkie rzesze zamieszkałych Mahometan robią wcześniej porządek! 
Mały Garbaty zdobywa południowe miasta bez odpowiedzi, 
Synowie i Córki chrześcijańskie zabijane i zniewolone, 
Noworodki i małe dzieci rozbjane o mury w ciasnych uliczkach miast, 
Pośród śmiechów, okrzyków i trąb bojowych zielonych chorągwi Antychrysta! 
) 
Niech Gryfon się gotuje, 
By walczyć z wrogiem wszędy 
Niech wzmocni swoje armie, 
lub Słoń go zaskoczy, 
Potęgą straszną, nagłą i ponurą, 
Sześćset sódmy zapali Śródmorze 
 
) 
Przywódcy gadają,gdy walą się mury chrześcijaństwa: 
Tron Święty padł jużofiarą wrogich hord. 
Wpierw ich przybycie złym,potem śmiertelnym ogłoszone, 
Ze wschodu śmierć, zaraza i pakt haniebny. 
) 
Klęska niezmierzona na polach Perugii! 
Bój zajadły wokół Rawenny!, 
Koń zwyciężcy będzie jadł owies zwyciężonego. 
Przejście Talibów utorowane w dzień święta. 
) 
Ani dobrego ,ani złego bitwa nie przyniesie 
Ziemianom wokół Perugii. 
Piza bunt wznieca:a gwiazda Florencji zwiastuje nieszczęściA. 
Ranny wódz nocą...ubłoconego osła dosiądzie. 
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) 
Wielki Ptak nad Ferrari piekielny grzyb roznieci, 
Aby wydrążyć przejście do Florencji, 
Nic żywego w pobliżu nie znajdziesz, 
Tylko szczurze watahy szczurów i nietoperzy! 
) 
Uciekaj Florencjo uciekaj!  
Uciekaj przed tym, co nadejdzie z Rzymu. 
Pod Fiesole bitwa wypowiedziana, 
Krew czarami się poleje,potężni półksiężyca zwyciężą! 
) 
Obydwie Florencje zgubione o wiele zbyt póżno, 
Wąż nie zdoła się przeciwstawić najświętszemu prawu, 
Francuzi przyjdą z pomocą trochę sprzymierzonym, 
Męczennicy ich padają trupem od Monaco po Savonę. 
) 
Tuż przed zmianą włodarza 
W Lukce krew i mleko z nieba spadną: 
Głód i pragnienie,wielka zaraza i wojna przeklęta 
Z dala od miejsca,gdzie jej prawowity Książę skona. 
) 
Jak trzeci palec u nogi przy pierwszym wyglądał będzie, 
Wódz karłowaty i garbaty, nie mniejszy tyran, 
Pizą i Lukką zawładnie, 
Dokonawszy dzieła śmierci, któremu nie podołał jego przeciwnik. 
) 
Pójdą na wygnanie ci którzy go wesprą, 
On zaś dotrze dalej niż ktokolwiek przed nim- 
Wóz który Pizę zgniecie i Lukkę puści z torbami. 
Rwący grona Muzułmanie nie przyrządzą z nich wina. 
) 
Czerwony wszędzie gnieść i zabijać będzie- 
Zielony po nim będzie zły bo zastanie trupy, 
Mały Wielbłąd swoich z wściekłości będzie rżnął wokoło, 
Dopóki mu nie dostarczą nowych niewolników. 
) 
Taliban Wielki się przegrupuje i część Czarnego przeżuci, 
Aby roztrzaskać mury Wielkiej Romy, zarazę z nieba jak mannę rozrzuci, 
Nim skończy się miesiąc modlitw, krwawy szturm nastąpi, 
Po którym psy miejskie zżerać będą trupy!  
) 
W ludzkich gardłach utkwi rozpalone słońce, 
Na ziemiach etruskich ludzka krew się poleje, 
niosąc wodę w cebrze,wódz pocznie swego syna: 
Jego matka i on w niewolę turecką pójdzie. 
) 
Wielki Talib zdobywcą i pogromcą Italii, 
Odziały zielonych czyszczą równiny, 
Niewolników i niewolnice ładują na statki, 
By przynosiły im chwałę w Azji i Afryce! 
 
Na razie kończę. 
W poniedziałek będę kontynuował inwazję na Europę w tym italię i Bałkany. 
Ciekawego materiału jest naprawdę bardzo dużo! 
 



 101 

Na chwilę wszedłem do komputera, żeby coś sprawdzić i postanowiłem zajrzeć na tę stronę. 
Dziękuję za wszystkie wpisy. W poniedziałek jak Bóg pozwoli postaram się kontynuować temat, ale 
pytanie tu zadane jest tak intrygujące (również dla mnie jak i innych badaczy, że postaram sę krótko 
na nie odpowiedzieć. 
 
Otóż zapewne wiecie, że wynaleziona przez Niemcy broń gazowa (iperyt) użyta na froncie 
francuskim w I wojnie światowej była postrachem całej Europy w okresie międzywojennym.          
Tej broni tak się bano, że w szkołach na zajęciach obowiązkowych uczono dzieci zakładania masek 
przeciwgazowych. I co! - otóż w II wojnie światowej broni gazowej praktycznie nie używano! 
Zdawano sobie sprawę, że ta broń przy zmianie kierunku wiatru może być zabójcza dla własnej 
armii, oraz to, że udoskonalona broń pancerna, czołgi i lotnictwo jest bardziej efektywna w walce! 
Natomiast po II wojnie światowej trwa psychoza użycia broni nuklearnej. Ale jak do tej pory (dzięki 
Bogu) z wyjątkiem Hiroszimy i Nagasaki tej broni nie użyto. 
W/g przepowiedni Nostradamusa (nie tylko) po II wojnie światowej ta broń zostanie po raz pierwszy 
użyta w Afganistanie przez Talibów. 
Z przepowiedni Nostradamusa wiadomo, że broń nuklearna będzie jednak w ograniczonym 
zakresie ale używana. 
Z przepowiedni jasnowidza wynika, że przez cały czas III wojny światowej będzie działała 
najprawdopodobniej ta najważniejsza wojna - to jest : ELEKTRONICZNA - chyba związana z siecią 
komputerową. Nostradamus w Alamachu użył takiego wyrażenia; cyt: "niewidzialny, zabójczy 
TORRENT" - koniec cytatu. Ktoś mi tu słusznie podpowiedział (za co bardzo dziękuję!), że chodzi tu 
o najprawdopodobniej INTERNET. Otóż ten torrent cyt: "nowa siła - TORRENT" - nie jest armią w 
znaczeniu wojska jak myślałem do tej pory, ale nazwaną tak przez Nostradamusa bronią 
elektroniczną, którą Nostradamus - UWAGA! - UWAŻA ZA NAJWAŻNIEJSZĄ W KONFLIKCIE 
JAKIM MA BYĆ III WOJNA ŚWIATOWA!!! 
 
Nostradamus pisze, że cyt "straszna broń grzyba przez niewidzialną siłę pajęczyn będzie 
unieruchamiana - na lądzie, na wodzie, pod wodą i w powietrzu, przez wszystkie mocarstwa a tylko 
niektóre wystartują"- koniec cytatu. 
Jak więc wynika Taliban, Chiny itd będą przy pomocy TORRENTU unieruchamiały bojowe głowice 
nuklearne Zachodu a Zachód czynił będzie to samo unieruchamiając broń nuklearną Chin i 
Talibanu. Poza tym wszystkie państwa ograniczą użycie tej strasznej broni, bo użycie jej w pobliżu, 
lub na własnym terytorium będzie wielkim zagrożeniem (ze względu na promieniowanie 
radioaktywne) dla ludności własnego państwa. 
Myślę, że za kilkanaście lat elektronika tak się rozwinie,że możliwe stanie się skierowanie broni 
przeciwnika na ich własne terytorium. 
Pisałem też już, że zostaną wynalezione przed i w czasie III wojny światowej nowe efektywniejsze 
bronie niż broń nuklearna, bronie o podobnej sile rażenia, ale mniej straszliwe ze względu na 
zabójcze promieniowanie broni nuklearnej - na przyszłą egzystencję człowieka – takie jak broń: 
grawitacyjna (powodująca trzęsienia ziemi) laserowa, próżniowa, antypróżniowa (pociski 
powodujące olbrzymie zagęszczenie powietrza lub wysysające powietrze) i wiele innych. 
Nostradamus podał kilka przykładów wystrzelenia bomb nuklearnych na Wielki Taliban przez 
Francję (tylko kilka uderzeń się powiodło) - ale jedna dotarła do celu. 
Napiszę o tym przy kontynuowaniu inwazji Wielkiego Talibanu na Francję. 
Również Rosjanom udało się wystrzelić kilka ładunków nuklearnych na Chiny, ale Chińczycy 
przekierowali te pociski w stronę Rosjan cyt: "przy pomocy sąsiednich wyspiarzy" - przypuszczam , 
że przy pomocy sojuszniczej Japonii - cyt: "Wielki Niedżwiedż ginie od broni przeciwnika i własnej 
broni, która zawróciła! 
 
Naprawdę, ale czy Nostradamus, który użył też w swoich nieśmiertelnych tekstach takich nazwisk 
jak: N`Polleon-Hister, Hilter, Franko, Stalin, Człowiek znad Leny itd. nie zasługuje na to żeby się 
przynajmniej nad tym wszystkim co napisał poważnie zastanowić?! 
 
W niedzielę łamiąc nieco swój zwyczaj odpowiedziałem na bardzo intrygujące pytanie odnośnie 
używania broni nuklearnej w wielkim konflikcie zbrojnym jaką ma być III wojna światowa. 
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A oto kilka przykładów tekstów M.Nostradamusa: 
) 
Zanurzone w piaskach Afryki i Arabii łodygi plujące promieniami, 
Niszczą lub zawracają pociski przeciwnika, 
Francja i sprzymierzeni cierpią od własnej broni, 
Trzy jednak dochodzą i niszczą ziemie Talibanu, 
Wielkie płomienne grzyby nad Nową Kartaginą, Damaszkiem i Medyną, 
Okręty i podwodne łodzie Koguta zniszczone w dniu rozpoczęcia. 
 
Uwaga: 
-Nową Kartaginą nazywano za czasów Nostradamusa Tunis w pobliżu, którego znajdują się ruiny 
starej Kartaginy. 
-Medyna, czyli Medinat el Nabi (miasto proroka) -to drugie pod względem znaczenia po Mekce, 
miasto wyznawców Islamu. 
-Kogut to Francja. 
Z w/w przepowiedni wynika, że mimo ogromnych zniszczeń jakich Taliban dokonał przy 
najprawdopodobniej tajemnej sile TORRENTU (zakłóceń elektronicznych) na siłach strategiczno-
nuklearnych Francji, to jeden z ataków jądrowych się udał i trzy w/w miasta zostały zniszczone w 
czasie inwazji Wielkiego Talibanu na Europę. 
Widzimy więc, że wojna od razu przybrała niezwykle ogromnego (na wielką skalę) konfliktu 
zbrojnego, mającego katastrofalne skutki. 
Szczególnie zniszczenie Medyny (świętego miasta muzułmanów) które miało doprowadzić (zgodnie 
z życzeniem generałów francuskich) do wystraszenia muzułmanów i ewentualnego zawarcia przez 
nich rozejmu, WYWARŁO ODWROTNY OD ZAMIERZONEGO (przez generałów) SKUTEK!-
Talibowie z jeszcze większą pasją i nienawiścią dokonywali podboju Europy mszcząc się 
szczególnie na kościele chrześcijańskim jego duchowieństwie i wyznawcach. 
A oto jeszcze jeden przykład sytuacji w jakiej znalazła się Francja: 
) 
Wielka Galia stała się mała, słaba, bezbronna, 
Jej boska broń zniszczona siłą arabskiego oręża. 
Wszędzie i wokoło wielka rozpacz i przygnębienie, 
Wobec siły siedzącej armii pajęczego TORRENTU! 
 
Uwaga; 
 
Pisałem już, że Nostradamus opisując III wojnę światową bardzo często w swoich tekstach używa 
słowa: "TORRENT. 
Przy czym pisze ją zawsze z dużych liter i na ogół z wykrzyknikiem na końcu. 
Świadczy to niezbicie o tym jak ogromne znaczenie przywiązuje do tego słowa i do wojny 
elektronicznej (jak ktoś trafnie wg mnie mi podpowiedział) za co mu jestem niezmiernie wdzięczny!   
 
Za czym wrócę do kampanii włoskiej,oraz opiszę kampanię Wielkiego Talibanu na Bałkany to 
poruszę jeszcze jeden tekst często pomijany przez badaczy-tzw liczbowy, który drukowany jest na 
ogół tylko w tzw "Prognostykach; 
 
Liczba dziewięć - to czasy Marsa, 
liczba sześć początkiem trzeciego, 
Jeden i osiem rozpocznie z wielką siłą, 
Żeby dojść do dwa i siedem, 
Końcem powodzeń będzie pięć i cztery, 
A gdy przyjdzie sześć i dziewięć skończy się jego panowanie. 
 
Często się zastanawiałem co przez te liczby chciał nam Nostradamus powiedzieć i kiedyś patrząc 
na atlas geograficzny oraz analizując przyrost naturalny ludności na świecie doszedłem do takiego 
rozwiązania - czy prawidłowego? - nie wiem? 
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Nostradamus wymienia liczby: 9, 6, 3, oraz łącząc liczby:1 i 8 mówi więc o liczbie 18,a następnie 
(też łącząc) mówi o liczbach: 27, 54 i 69. 
W/g mnie liczba 9 oznacza liczbę ludności w okresie konfliktu to jest 9 miliardów (na świecie)  co 
prawda taką liczbę wszystkie prognozy przewidywały na rok ok: 2040 ale w roku 1999 liczba 
ludności świata przekroczyła 6 miliardów a w przyszłym roku ma przekroczyć 7 miliardów. 
Niektórzy demografowie przewidują,że 9 miliardów mieszkańców świat osiągnie już w latach 2020-
2030, czyli mniej więcej zgodne by to było z moimi przewidywaniami, że III wojna światowa 
wybuchnie w roku 2021? 
Liczba 6 to liczba Antychrysta - Nostradamus napisał tekst o potworze z nieba, który miał się 
pojawić w roku 1999 w tym też roku liczba ludności świata osiągnęła 6 miliardów. 
Pisałem już wcześniej, że niektóre czterowiersze i sześciowiersze Nostradamusa są tak zwanymi 
tekstami : JANUSOWYMI czyli jeden wiersz mówi o kilku wydarzeniach a nie jednym, tak samo 
niektóre z liczb przedstawianych przez Nostradamusa określają kilka spraw, lub wydarzeń 
historycznych. 
Liczba 18 to liczba krajów muzułmańskich, które pokojowo czy też zbrojnie Wielki Taliban zacznie 
po kolei włączać do swojego terytorium przy biernej obserwacji Zachodu po jego klęsce w 
Afganistanie. 
Liczba 27 to liczba (po przyłączeniu Arabskiej części Afryki północnej) byłych państw 
muzułmańskich, które będą wchodziły w skład Wielkiego Talibanu w chwili inwazji na Europę. 
Liczba 54 to liczba wszystkich państw opanowanych przez Taliban w trakcie trwania III wojny 
światowej w tym okupowanych krajów europejskich. 
Liczba 69 może oznaczać ostateczny pułap rozrostu terytorialnego Wielkiego Talibanu,szczególnie 
po przyłączeniu krajów Afryki Centralnej (podział Afryki przez Taliban i RPA - pisałem poprzednio)   
i wiele muzułmańskich (i nie tylko) krajów ze środkowej i wschodniej Azji. 
 
Charakterystyczne w tym tekście jest to(Nostradamus był też matematykiem,),że po 
przeprowadzeniu n/w prostych działań otrzymujemy: 
9-6=3 trzeci Antychryst. 9-3 = 6 liczba Antychrysta(np data ur:1966lub 1969 itd.)6-liczba 
ludności(miliardy)w 1999 roku. 6-3=3,6+3=9 (miliardy)liczba ludności w 2021(możliwa).A następnie: 
6x3=18 liczba krajów Talibanu w początkowym okresie.9x3=27 liczba krajów Talibanu na początku 
działań wojennych i wreszcie 6x9=54. 
I wreszcie jeżeli do 54+9+6=69-ale co oznacza to dodawanie ostatnie to już nic nie przychodzi mi 
do głowy. 
 
I jeszcze jedno pisałem już tu, że w swoich listach do: Syna Cezara i Henryka Szczęśliwego 
M.Nostradamus napisał, że komunizm w Europie skończy się po 73 latach to jest:1917+73=1990  
(w 1989 nastąpiły zmiany w Polsce, w roku 1990 w pozostałych krajach Europy Wschodniej a w 
roku 1991 upadł ZSRR). 
Otóż Nostradamus napisał,że państwo IZRAEL zakończy swój żywot też po 73 latach-
czyli:1948(rok powstania)+73=2021?!!! 
 
Zanim przystąpię do opisu dalszych działań zbrojnych Wielkiego Talibanu w Europie wyjaśnię parę 
spraw: 
 
Jak pisałem już uprzednio po dwóch latach działań zbrojnych: 2021-2023?, w wyniku Wielkiej 
Katastrofy Kosmicznej (uderzenie odłamka komety, lub meteorytu) działania wojenne będą na nie 
całe dwa lata przerwane. 
Działania te będą przerwane wówczas,kiedy Wielki Taliban zdobędzie prawie całą Hiszpanię,a 
także Portugalię i Włochy,śródziemnomorskie wybrzeże Francji,oraz całe Bałkany i toczył będzie 
krwawe walki na Węgrzech. 
Natomiast Chiny i będąca z nimi w sojuszu Japonia dojdą w wojnie z Rosją do Uralu. W tym samym 
czasie Żółty Turban muzułmańskich: Indonezji i Malezji będą kończyć opanowywanie Australii. 
W Stanach Zjednoczonych będzie wówczas trwała WIELKA ANARCHIA i tzw: II Wojna Domowa 
(ma rozpocząć się w tym samym roku co III wojna światowa tylko o trzy miesiące wcześniej), 
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spowodowana Wielkim Kryzysem Finansowym i Gospodarczym, który przeplatany będzie na krótko 
latami względnego ożywienia - ma on trwać 50 lat, włącznie z okresem III Wojny światowej. 
) 
Atlantydzi dumni i zarozumiali z bogactwa, 
W pierwszej dekadzie przez marny pieniądz zbiednieją, 
Popularny Śniady będzie próbował zaradzić, 
Jego słowa nie będą miały pokrycia w czynach, 
Pięćdziesiąt lat  w kryzysie, poprawie i wojnach, 
W drugiej będą się zabijać nawzajem bez opamiętania! 
 
Tak więc Wielki Taliban najprawdopodobniej wykorzysta tak korzystną sytuację międzynarodową na 
świecie i nie dziwmy się że uderzy z wielką siłą!!! 
 
Trzeba też wspomnieć (nie dokończyłem kalendarium wydarzeń co niebawem zamierzam uczynić), 
że atak na Francję, W.Brytanię, a także Niemcy (po konflikcie z Polską Taliban wstawi się za 
naszym krajem - oczywiście nie za darmo!) - nastąpi dopiero po dwuletniej przerwie to jest w roku 
2025? 
Działania wojenne będą trwały do roku 2030 - kiedy to ostatecznie ma być zdobyta Francja, 
południowe Niemcy, a także: Austria, Czechy i Słowacja. 
W latach 1925-1930 Polska (oficjalnie już muzułmańska) jako sojusznik Wielkiego Talibanu i Chin 
ma przyłączyć do swojego terytorium: Ukrainę, Białoruś, państwa nadbałtyckie, część ziem 
rosyjskich aż po Smoleńsk a także tzw Nową Rosję czyli Kubań leżący nad przed Kaukaziu.!! 
Oczywiście te oficjalne przejście Polski na Islam będzie tylko pozorne - to jest deklaratywne w 
obliczu wielkiej potęgi Talibanu!Po militarnym załamaniu się Wielkiego Talibanu około roku 1938  
Polska po DEKADZIE ISLAMSKIEJ (1928-1938?) ma szybko powrócić na łono nowego kościoła 
chrześcijańskiego i odwrócić sojusze wojskowe! 
 
) 
Mocarna już Polska dzięki Talibanowi, 
Zdradzi swoich sojuszników, 
Wszyscy muzułmanie znajdą wygnanie lub śmierć, 
Po Wielkim Zwycięstwie Henryka pod ULM, 
Wielki król przywróconych Jagiellonów, 
Podpisze z Kogutem Wieczny Pokój i Nowy Podział! 
 
Uwaga: 
 
Pod Ulm w Bawarii rozegra się największa batalia WSZECH CZASÓW która będzie miała podobne 
znaczenie jak w II wojnie światowej Bitwa Stalingradzka czy w I wojnie światowej Bitwa pod Verdun. 
 
Przepraszam za pomyłkę, ach te moje oczy! 
Tak oczywiście lata po 2000 roku wiek XXI. 
 
Napisałem też już uprzednio, że Wielka Katastrofa Kosmiczna pomoże mocarstwom 
sprzymierzonym to jest: Chinom, Japonii, Wielkiemu Talibanowi i Indonezji w dokonaniu ich celów 
politycznych i militarnych(dokonaniu podbojów) –napisałem, że nastąpi ona ok: roku 2023? 
Otóż przy końcu wojny, która ma trwać 27 lat to jest w latach: 2021-2048? - najprawdopodobniej w 
roku 2044? nastąpi przebiegunowanie Ziemii, które będzie miało odwrotny skutek - otóż tym razem 
ze względu na klimat -w Europie się ociepli (w Polsce np: ma być klimat śródziemnomorski) a w 
krajach podbitych przez Taliban i Chiny mają nastąpić bardzo niekorzystne zmiany klimatyczne 
(susze lub nieprzerwane deszcze), a także mają tam nastąpić wielkie ruchy tektoniczne skorupy 
ziemskiej, czyli ogromne trzęsienia ziemi - kraje muzułmańskie w tym Wielki Taliban i Chiny zostaną 
osłabione a Japonia prawie całkowicie (prawie w jednej chwili) zatonąć pod powierzchnią Pacyfiku. 
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Z przebiegunowaniem Ziemi (zamiana biegunów magnetycznych) będą związane tak zwane 3-y dni 
ciemności - o tym póżniej jak dojdę do tego okresu-roku 2044, ale podam jeden charakterystyczny 
tekst M.Nostradamusa: 
….. 
W wyniku chwiejnych obrotów Ziemi, 
I zaburzonych siłą nieznanej gwiazdy, 
Świat się przekoziołkuje i zwolni ruch, 
Trzy dni na lądach będą trwać ciemności! 
 
A no, niektórzy z obecnie żyjących mogą tej strasznej chwili dożyć … jeszcze jeden tekst: 
…. 
W samo południe nad lądami nagle pozornie zgaśnie Słońce, 
Wszyscy poczują jakby Ziemia stanęła w eterycznym bezruchu- 
I straciła Boską siłę przyciągania, 
Wszyscy poczuli raptem, że jak gdyby mniej ważą! 
Po trzech dniach wszystko wróci do swojego porządku, 
Tylko kształt lądów i wód się zmieni! 
 
Uwaga: 
Nostradamus znał teorię heliocentryczną Kopernika wiedział już, że Ziemia jest kulą w ruchu 
obrotowym wokół osi i obiegowym wokół Słońca- bo udowodnił to wielki żeglarz-F.Magellan w roku 
1522 opływając kulę ziemską.W jego też czasach Indie Zachodnie(tak Nowy ląd został mylnie 
nazwany przez K,Kolumba)zaczął być nazywany Ameryką od imienia Amerigo Vespucciego-
wielkiego badacza lądu zachodniego. 
W latach 30-ych i 40-ych mają nastąpić jeszcze (jak już pisałem w ramach konfliktu światowego) 
dwie wielkie wojny niezależne od Talibanu, to jest Wielka Wojna BRATERSKA W.Brytanii z Francją 
zakończona zwycięstwem Francji pod wodzą Henryka Szczęśliwego i Wielka Wojna PACYFICZNA 
Chin w sojuszu z Japonią przeciwko: USA, Kanadzie i Meksykowi zakończona zwycięstwem 
Amerykanów (m.innymi Chińczycy z Japończykami okupując rosyjski Daleki Wschód i Syberię będą 
usiłowali przez Alaskę, drogą lądową i Hawaje drogą morską dostać się zbrojnie na kontynent 
północno-amerykański. 
 
A oto dalszy ciąg inwazji Wielkiego Talibanu na Włochy w przewidywanych przeze mnie latach; 
2021-2023? - to jest do upadku odłamka komety (lub meteoru) na Atlantyk. 
Przedtem podam jeszcze tylko jeden tekst dotyczący rozgrywającej się w tym samym czasie wojny 
Chin i Japonii z Rosją-a oto on: 
) 
Wielki Smok z Północnymi Wyspami siłami TORRENTU! 
Wielką część sił Nieżwiedzia bezpowrotnie zawrócił, 
Jedynie sześć dotarło do Wielkich przeludnionych miast, 
Nieustraszony Wielki wyrzucił pięćdziesiąt razy więcej, 
I prawie wszystkie dotarły do celu przeznaczenia! 
Niebo rozciągłego Słowianina pokryte zostało dziesiątkami sztucznych Słońc! 
 
A teraz Inwazja na Włochy: 
 
) 
Wielki atak powietrznej TRĄBY wywołał niespotykane Trzęsienie! 
Sztuczna szatańska siła Talibanu uzyskała tu pierwsze odkrycie!, 
I to co Stare i to co Nowe w większości zniszczone do ziemi, 
Wieczne miasto uniosło się-jak gdyby z modlitwą do Boga! 
Koloseum i Forum przeszło do historii odwiecznego zapomnienia, 
ISLAMADABAD!- w rękach Mahometan-Namiestnik Jezusa zabity obok Rubikonu! 
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)  
Przed Straszliwą zemstą Talibów i przekleństwem Antychrysta, 
Wielki Namiestnik Chrystusa w przebraniu niewiasty opuszcza mury miasta, 
Po trupach kardynałów i wiernych kościoła przemierza drogami martwego miasta, 
Petrus Romanus niechciany a wybrany mocno zawierzał Wielbłądowi, 
Śmierć znajduję przy wzniesieniu wielkiego krzyża od kul i zatrutych strzał Talibów, 
Ostatnia Arka Starego kościoła zrodzi za Wolą Pana nowe przymierze i nową siedzibę!  
 
Uwaga: jak już pisałem szachidzi-mściciele muzułmańscy Zielonego Turbanu mają też być 
uzbrojeni w nowoczesne łuki z plastikowi zatrutymi strzałami (powolna śmieć w męczrniach 
ugodzonego taką strzałą) oraz małe podręczne sierpy do podcinania (za jednym przyłożeniem) 
gardeł chrześcijan. Mahdi będzie uważał, że śmierć od kuli jest zbyt lekka dla chrześcijan, którzy nie 
będą chcieli przyjąć ALLAHA! 
Jak już pisałem uprzednio Rzym zostanie nazwany ISLAMADABADEM tak jak kiedyś przez Turków 
Konstantynopol został nazwany ISTANBULEM (STAMBUŁEM). 
Tak jak Stambuł został stolicą Imperium Tureckiego-tak Islamadabad (Rzym) zostanie stolicą 
Imperium Talibańskiego. Stolica Wielkiego Talibanu zostanie bowiem jeszcze raz przeniesiona tym 
razem z Kairu do ISLAMADABADU (Rzymu). 
Bazylika Świętego Piotra o dziwo! - prawie w całości ocalała (jak już pisałem) zostanie tak jak w 
Konstantynopolu (Hagia Sofia-Aja Sofia po turecku świątynia mądrości Bożej) z dobudowanymi 
górującymi nad miastem olbrzymimi minaretami przekształcona w WIELKI MECZET PROROKA 
MAHOMETA z siedzibą WIELKIEGO IMAMA lub MUFTIEGO!!! - to jest niestety pewne! -
przytaczałem już na ten temat teksty Nostradamusa. 
 
) 
Lud puszczony samopas plądruje Italię i Hiszpanię, 
Tymczasem ląd grecki zaścielają trupy i ludzie w agonii. 
Ich prawa pogwałcone przez głupotę wołającą o pomstę do nieba, 
Wszelkie rozstaje spływają ich krwią. 
 
Tutaj też Nostradamus jak korespondent wojenny pokazuje,że akcja Talibanu dotyka jednocześnie 
wszystkie kraje europejskie położone w basenie Morza Śródziemnego! 
 
) 
Z braku żeru zdechną robaki w ziemi. 
Trzeci raz na ziemię powróci waleczny Mars. 
Złowieszczym szatańskim światłem rozbłysną karbunkuły: 
Nadejdzie czas Karbunkułów,a po nim WIELKI GŁÓD! 
) 
Z upływem roku opodal Wenecji spotkają się, 
Przywódcy afrykańsko-azjatyckiej armii 
Wódz"Renu"pozdrowi wodza "Dunaju" 
Na Malcie płacz ;lament na liguryjskim wybrzeżu. 
) 
Choroby i pożoga wśród sadów: 
Drzewo oliwne daje dobre plony:winorośl niemal jałowa. 
Przywódcy pomrą,jeśli nie zdołają uczynić wypadu na wroga. 
Granice zagrażają muzułmanie falami uderzają od strony morza! 
) 
Serca zimne jak lud,okrutne,czarne i twarde jak kamień, 
Przyniosą łzy,płacz,,okrzyki strachu i rozdzierające wrzaski. 
Krwawa jatka,wielki głó,znikąd litości, 
Leman i co większe wyspy wokół Genui wzięte! 
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) 
Od Monaco aż po Sycylię, 
Całe wybrzeże wyludnione. 
Opustoszałe miasta,miasteczka i inne sadyby, 
Niewierni jednak ich nie splądrują jak nie rozgrabią. 
) 
Niedługo trzeba będzie czekać, 
Jeszcze gorszy bój wśród floty rozgorzeje. 
Tumult wielki i ogień na lądzie i na morzu, 
Wraz z nim wszędzie gwałtowna pożoga śmierci! 
) 
Potęga brytyjska na Śródmorzu na samym dnie otchłani, 
Zmieszana z krwią afrykańską i francuską. 
Neptun nie zdąży na czas, Wyspy spłyną krwią, 
Tajemnice zdradzone ,chociaż z mniejszą szkodą. 
) 
Wielki Mediolan przez rok oblężony , 
Wyda ostatniego ducha gdy wielki płomień, 
Zabierze wszystko do środka ziemi 
Po wielkiej wojnie rosnąć tam będzie wysoka trawa! 
) 
W złą pogodę plagi i burze szaleją; 
Muzułmanie przypuszczą straszliwy atak. 
Niewysłowionych klęsk doświadczymy w tym miesiącu, 
Tylko dwaj z wielkich wodzów nie dadzą się przestraszyć! 
 
Dziękuję za ciekawe wypowiedzi i pytania-ale pozwólcie,że będę się tylko do tych -W/g mnie 
zasadniczych i dotyczących III wojny światowej -ustosunkowywał; 
 
ABY POKAZAĆ- ŻE Z M.NOSTRADAMUSEM NIE MOŻNA ŻARTOWAĆ-oto kilka jego tekstów 
dotyczących II wojny światowej: 
 
) 
Dwadzieścia po pierwszej będzie druga, 
Przedtem Hister z podnóżka Germanii przejmie władzę, 
Język węża i charakter wilka będzie jego domeną, 
Splugawiony znak krzyża będzie na jego sztandarach. 
 
) 
Aryjczycy z pokręconymi czarnymi krzyżami, 
Rozbudzą wielką nienawiść do dzieci Izaaka, 
Tak,że będą ginąć milionami z rąk Drugiego Antychrysta, 
W wielu obozach głodem i gazem będą niszczeni. 
) 
Hilter-Wielki krętacz i Oszust wszystkich otumani, 
Jego żelazne karety będą rozjeżdżać pola i drogi Europy, 
Doprowadzi to do wielkich zwycięstw i klęski pięknej Francji, 
Druga bez wypowiedzi zacznie się nad ranem atakiem na kraj przedmurza. 
 
UWAGA: 
Nostradamus używał nazw: HISTER (albo od rzeki Dunaj - po łacinie nazwa rzeki Histerium, (Hitler 
urodził się w Austrii) podnóżek Germani, albo jego histerycznego zachowania, lub HILTER- tak 
przekręcał nazwisko Hitlera! - nazywał też Hitlera np: "Drapieżnym Wilkiem" itd.) 
Polska była za czasów Nostradamusa i póżniej nazywana krajem przedmurza chrześcijańskiego. 
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# 
W Bawarii w mieście mnichów podpisano haniebny pakt, 
Władcy Brytanii i Galii bardzo zadowoleni, 
Rok póżniej okaże się jak byli naiwni i głupi, 
Kiedy Hister zgniecie butem Czechów i Słowaków! 
# 
Nad wielką rzeką w kraju rządzonym przez Tępego Gruzina, 
Drapieżny Wilk dozna haniebnej i Wielkiej Klęski, 
Ostra zima i Wielka Pycha Germanii znajdzie tam początek końca! 
Dwieście tysięcy pójdzie do niewoli bez powrotu-a wielu umrze z głodu! 
# 
Wiele okrętów i statków ląduje u brzegów Normandii, 
Wielki Żywiciel i Brytania rozpoczynają swój Wielki Finał, 
Mimo silnego oporu chmary wojska robią szybkie postępy, 
Po drugiej wojnie wysoki generał będzie rządził Francją. 
 
Tak pisał Nostradamus o II wojnie światowej - oczywiście tekstów jest sporo – chociaż … uwaga 
jakieś 20 razy mniej jak o tej III - która jest naszym tematem. 
Dlaczego Zachód nie zapobiegł tej wojnie, próbował JAK ZAWSZE, ZAWIERAJĄC UKŁADY - może 
to jest ten błąd? 
 
Następny tekst - III wojna - kontynuacja. 
 
A teraz wracam do tematu III wojny światowej. 
 
UWAGA: 
 
OTÓŻ TAK JAK JUŻ PISAŁEM POPRZEDNIO PO OPISIE III WOJNY ŚWIATOWEJ W/G 
M.NOSTRADAMUSA przejdę do PODSUMOWANIA TEMATU-OTÓŻ OPISZĘ (już skrótowo) JAK 
III WOJNA JEST INTERPRETOWANA U INNYCH JASNOWIDZÓW, też W TAJEMNICACH I 
PROROCTWACH RELIGIJNYCH,KSIĘGACH (Pismach Świętych) poszczególnych religii itd. 
OBYM TYLKO ZDĄŻYŁ! 
 
Na początek tekst z "Prognostyków" Nostradamusa, który jak mi się zdaje mówi o obecnej sytuacji 
w Afganistanie i uwaga:propozycjach (chyba?) załatwienia tego problemu. 
Nie wiem czy wiecie ale Nostradamus często proponował załatwianie jakichś problemów-
szczególnie dotyczącej tych ktore dotyczyły jego ukochanej Francji! 
 
) 
W krajach na wschód od Indusu trwa ciągła i długa batalia, 
Wielki Sternik i sprzymierzeńcy gdy ją zaczęli to już ją skończyli, 
Nie wierzcie Talibom, wyznawcom nauki Mahometa i jego miecza! 
Victoria! wymaga nie haniebnych układów a odważnych i mocnych decyzji! 
 
Widać, że Nostradamus wyrażnie sprzeciwia się jakimkolwiek układom i paktowaniem z Talibami -
nawołuje wręcz do cyt: odważnych i mocnych "decyzji" - czyżby nawet użycia broni nuklearnej? 
 
Oto jeszcze jeden przykład tym razem z Alamachu, w którym Nostradamus pisze, że część 
przepowiedni może się nie spełnić, jeżeli decyzje będą odważne i przemyślane! 
 
! 
Pamiętaj przyszły czytelniku,że czas trwania i przeznaczenia  
Zmienia się jak wszystko! 
Część co tu napisane nie spełni się tylko  
Jeżeli postąpisz zgodnie z rozsądkiem i Wolą Wszechmogącego! 
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Widać tutaj także wielką religijność Nostradamusa i jego wieczną i silną wiarę w Boga! 
 
Ciąg dalszy III Wojny Światowej: 
 
) 
Od Wysp Sycylii do Tarentu,Pizy i Mediolanu, 
Wszędzie słychać głos muzzeina i modły muzułmanów, 
Romania,Kampania i Kalabria szykują nowych niewolników, 
Zrzucane ze świątyń krzyże chrześcijaństwa dopełniają grozy! 
 
UWAGA: 
Sardynia za czasów Nostradamusa była nazywana: Małą Sycylią lub Północną Sycylią, a obecna 
Sycylia: Wielką lub Południową Sycylią. 
Po pierwszej fali wywózek ludności chrześcijańskiej (włoskiej,hiszpańskiej, także francuskiej i innej)-
która nie będzie chciała dobrowolnie przejść na ISLAM!!! a rozpoczętej już w trakcie działań 
wojennych różnymi statkami w tym zdobycznymi żołnierze Zielonego Turbanu (szachidzi) 
zorganizują następne wywózki niewolników chrześcijańskich z Europy (druga, trzecia i czwarta -
fale) będą one prowadzone aż do końca pobytu Talibanu w Europie - czyli do jego klęski. 
Będą rozdzielane rodziny: 
 
Starcy nieprzydatni będą zabijani strzałami ze specjalnych łuków lub podrzynane będą mieli gardła 
specjalnymi szachidzkimi sierpami (trzymanie za głowę i jedno śmiertelne cięcie szyi) –
przypominającymi (tak jak łuki) swoim kształtem półksiężyc. Na czubkach łuków i sierpów u góry-
mają znajdować się metalowe błyszczące pięcioramienne (piątek u nich jak u nas niedziela) -
gwiazdy! 
Młodzi mężczyżni będą mieli wybór albo iść do ciężkiej pracy niewolniczej i zostać poddanymi 
arabskich szejków i zdobywców albo tak jak w tureckiej armii (janczarowie) zgodzić się na wcielenie 
do muzułmańskiej armii na pierwszą linię frontu w walce z armiami chrześcijańskimi! 
 
Młode kobiety i dziewczęta będą wcielane (w nagrodę) do muzułmańskich haremów jako nałóżnice 
szejków i zdobywców. 
 
Inni: starsze kobiety i mężczyżni jeszcze przydatni będą też w nagrodę oddawani do pracy jako 
niewolnicy lub sprzedawani na odrodzonych targach niewolniczych - największy taki targ ma być w 
Egipcie w Kairze. 
 
Dzieci będą sprzedawane jako niewolnicy a niektóre (tzw: niewartościowe, nienadające się do pracy 
- zabijane). 
 
Całe grupy niewolników chrześcijańskich skutych w kajdany będzie na piechotę przemierzało 
bezkresne pustynie Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. 
 
Jak już pisałem Mahdi po zdobyciu Rzymu (ISLAMADABADU) wyda specjalne słynne 3-y (trzy) 
dekrety, które zatwierdzi ŚWIĘTA SZURA (parlament Wielkiego Talibanu składający się z wodzów , 
szejków i duchownych muzułmańskich), na swym pierwszym posiedzeniu w Islamadabadzie 
(Rrzymie) po przeniesieniu stolicy z Kairu. 
 
Na podstawie tych dekretów Europa ma być w krótkim stosunkowo czasie całkowicie 
ZISLAMIZOWANA!!! 
Mahdi ma ogłosić (na pierwszym posiedzeniu Wielkiej Szury w Rzymie) - m.innymi - całkowite 
WYTĘPIENIE chrześcijaństwa w Europie!!! 
 
Mahdi po prostu będzie stosował (podobną do Hitlera - ale w o wiele większym i tragiczniejszym 
zakresie) - tzw: POLITYKĘ FAKTÓW DOKONANYCH!! 
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Pierwszy dekret będzie dotyczył likwidacji fizycznej: komunistów, wszelkiej maści marksistów, 
socjalistów, anarchistów i innych osób o lewicowych poglądach jako "dzieci szatana" nie będą 
nawet mogli przejść na islam! (w nich będzie pierwsze uderzenie Mahdiego!)  
 
 
Drugi dekret będzie dotyczył fizycznej likwidacji: homoseksualistów, pedofili, ludzi ułomnych i 
nieuleczalnie chorych, z powodu głodu spowodowanego nagminnym brakiem żywności. 
 
I wreszcie trzeci dekret będzie dotyczył chrześcijan i PLANOWEJ, SZYBKIEJ  ISLAMIZACJI 
EUROPY!!! 
 
) 
Trzy dekrety Mahdiego przekleństwem Italii i Europy, 
Wyznawcy Morusa i poganie skazani na śmierć,  
Jak wielbiciele swojej płci;gwałciciele niewinnych i ułomni, 
Ten ostatni Wielką Karą dla wątpiących w Chrystusa!  
 
Uwaga: 
Niewinnymi nazywano małe dzieci. 
Tomasz Morus był twórcą utopii komunistycznej. 
 
) 
Najpierw tysiące, a póżniej dziesiątki i setki, 
Zbici, skuci, ranni, chorzy i zniewoleni, 
Starzy w sile wieku, niewiasty i dzieci, 
Wszyscy naznaczeni i opieczętowani, 
Krwawymi i bolesnymi znakami trzeciego Antychrysta! 
Płyną na przepełnionych statkach do brzegów, 
Afryki i bezkresnej Azji na sprzedanie ciała i zatracenie duszy! 
 
Rozważałem zawsze a owszem! – uważam, że trzeba podchodzić do jakiegoś tematu zawsze 
prosto jak Wielki Albert Einstein którego bardzo poważam, co przewidział też WŁAŚNIE 
NOSTRADAMUS!!! 
) 
Wielki Albert syn czcigodnego Hermana, Jozuego, 
Przemieni na początku dwudziestego, myślenie CZASU! 
Mędrcy to zbagatelizują, dopiero w dwudziestym drugim, 
Wielki Mastin Burzyciel i Twórca czwartej zawieruchy, 
Wykorzysta jego pisane prawa do pierwszych zwycięstw, 
W dwudziestym trzecim Boskie równanie pozwoli rozpoznać gwiazdy! 
 
I to jest ta wielkość Nostradamusa, którego się oczernia bo przeszkadza rządzić NA SWÓJ 
SPOSÓB WŁADCOM TEGO ŚWIATA, PRZESZŁYCH, OBECNYCH I PRZYSZŁYCH!  UKRYWA 
SIĘ SKRZĘTNIE WIELE JEGO TEKSTÓW PRZED SPOŁECZEŃSTWEM, BO PRZESZKADZAJĄ, 
BO OSTRZEGAJĄ!!! INTERPRETUJE SIĘ TEKSTY DO WŁASNYCH BIEŻĄCYCH POTRZEB!!! tak 
robił Napoleon, tak robili: Hitler, Mussolini, Hitler, Lenin, Stalin, Mao  i wielu innych! wszyscy oni 
bardzo (wbrew własnym poglądom ) interesowali się przepowiedniami, (szczególnie Mistrza 
Nostradamusa) mieli swoich jasnowidzów którzy naginali przepowiednie do swoich potrzeb. 
żapewniam, że tu się nic nie zmieniło! liczy się WŁADZA I MAMONA NIC WIĘCEJ!!! 
 
) 
Wielka Boleść Narodów Ziemi, 
Władza i Mamona rządzi i czynami sumieniami krnąbnych, 
Stwórca jasności i ciemności wskazał wielki wybór 
Rządzący z natury nie czytają jego kamienia! 
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Rozmyślałem i nad takim rozwiązaniem, gdyby uznać rok 395 jako 1-y rok liturgi III wojna światowa 
powinna już trwać. 
Po drugie III wojna zgodnie z podanym już tekstem Nostradamusa ma wybuchnąć kiedy suma liczb 
w dacie będzie wynosiła 3 a data (można pominąć pierwszą liczbę czyli 2 - a nie OSTATNIĄ! czyli 
np liczbę: 9 (motywowałem to już!) taka dzielona data przez 3 będzie dawała liczbę całkowitą z 
początkową liczbą 2 lub bez pierwszej początkowej liczby: 2-czyli na przykład: 2010 -czyli: 2+0+1+0 
=3 rok 2010:3 =670. 
Podawałem już wiele wariantów. 
I po trzecie, Mahdi jako III Antychryst ma zostać zamordowany przez swojego generała lub eunucha 
na 3-y lata przed końcem III wojny światowej po tak zwanym przebiegunowaniu Ziemi. 
Pisałem już o tym wszystkim: lata 2019 i 2061 nie spełniają tych warunków. 
 
A teraz Wielka Inwazja Wielkiego Talbanu na państwa bałkańskie: 
 
UWAGA: 
Inwazja odbywa się w tym samym czasie kiedy Taliban zdobywa i maltretuje: Hiszpanię, Portugalię, 
także Włochy i zdobywa przyczółki na śródziemnomorskim wybrzeżu Francji. Chiny i Japonia 
maszerują przez Syberię do Uralu. Indonezja i Malezja z pomocą Wielkiego Talibanu prze 
zwycięsko przez wielkie przestrzenie Australii  pod hasłem cyt: "trzeba zniszczyć morderców 
tubylców i potomków przestępców dzieci złej krwi", w USA zaś trwa w najlepsze wojna domowa cyt: 
"wszystkich ze wszystkimi bo broni jest pod dostatkiem u wszystkich dla zguby wszystkich" - jak 
pisze Nostradamus. 
 
 
Inwazja na Bałkany rozwinie się szybko i rozprzestrzeni się błyskawicznie. Czarny Turban będzie 
maszerował szybko i sprawnie,  jego marszrutę M.Nostradamus porównuje do Mongołów Czingiz 
Chana (Władca Oceanu) o imieniu Temudżyn. Czyż jeszcze można być bardziej okrutnym niż to co 
wyczyniają pozostałe Turbany w Hiszpani i Włoszech? 
 
Otóż okazuje się,że tak!!! 
 
) 
To już nie jest najazd 
Śmierć ludziom, zwierzętom i roślinom! 
Pozostawiona pustynia jest szczęściem trzeciego! 
Mahdi osobiście prowadzi wojnę bez litości i opamiętania! 
 
) 
O! stara Hellado wpadłaś w łapy Antychrysta, 
Marny twój los, wyspy spalone na popiół, 
Ateny, Pireus i Saloniki zrównane ogniem z nieba, 
Czarnemu nie wystarczy zwycięstwo, 
Wszędzie słychać wołanie o szybką śmierć, 
Zbiorowe samobójstwa będą historią Greków! 
) 
Kraj Bułgarów zostanie przejechany, 
Czarny nie zostawi w nim żadnego żywego, 
Dumny naród Borysa zginie do ostatniego, 
Po trzeciej będzie targiem dla Turków i Polaków. 
) 
Albanowie z zielonymi chorągwiami witają napastników, 
Muzułmanie w Slawonii mszczą się za podległość krzyżowi, 
Mahdi ogłasza wielki powrót Allacha na dawne ziemie Osmanów, 
Wszędzie walą się mury wschodniego chrześcijaństwa! 
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Inwazja Wielkiego Talibanu na państwa bałkańskie: 
 
Krótki wstęp: 
 
Zgodnie z naszą "zachodnią szkołą myślenia" ludkość jest zasadniczo dobra. 
Nic dziwnego. Wszelkie mniej świetlane aspekty ludzkiej egzystencji zostały przezornie zepchnięte 
w cień. 
Nędza i olbrzymie bezrobocie zasadniczo ostały się w krajach Trzeciego Świata. 
Wraz z tymi plagami opuściły nas głód i dawno zapomniane choroby. 
Jednym słowem - nasz świat jest MIŁY! 
Ludzie są MILI! 
Wszechświat jest MIŁY! 
Niezbywalnym naszym prawem jest przywilej, iż nigdy nie może nam się wydarzyć nic 
nieprzyjemnego! 
 
I oto nagle wszystko to wydaje się ZMIENIAĆ!!! 
Tkanka cywilizacji, która nas otacza, wydaje się rwać na strzępy. 
Biedacy i wygłodniali, rasiści i zadżumieni, zwiastujący śmierć i zniszczenie zbierają się by zstąpić 
do nas "STAMTĄD"- nie inaczej,niż każdy problem, którego istnienia "TUTAJ" wolimy zaprzeczyć. 
Wśród grzmotów i nawałnic nadchodzących burz morze się wydarzyć, iż każdy z nas, nawet 
najłagodniejszy pacyfista, będzie zmuszony DO WALKI NIE TYLE ZA CYWILIZACJĘ - lecz o wiele 
prościej - ZA WŁASNE ŻYCIE I BYT SWOJEJ RODZINY! 
Bez wątpienia nadchodzące czasy wstrząsną nami do głębi, zaskoczą nas siłą naszych własnych 
uczuć nienawiści i agresji, naszych instynktów plemiennych i wrogiej ksenofobii, natężeniem 
okrucieństwa i wzgardy. 
Jeżeli bowiem wierzyć M. NOSTRADAMUSOWI obie wojny (I i II światowe) WNET WYDADZĄ SIĘ 
GRZECZNĄ ZABAWĄ DŻENTELMENÓW , którzy grali wyłącznie fair. 
IM GŁĘBIEJ BĘDZIE SIĘ WDZIERAĆ WOJNA W TERYTORIA EUROPY, IM DALEJ W GŁĄB 
KONTYNENTU DOJDZIE WRÓG, tym rzadziej będziemy świadkami czynów ŁASKAWYCH I 
SZLACHETNYCH. 
NIKT NIE OCALEJE! 
NIKT NIE ZATRZYMA INWAZJI! 
Próżne okażą się wysiłki ,by pohamować zapędy wroga. 
Od krajów śródziemnomorskich po równinę Dunaju na wschodzie, a wreszcie po samą krainę Renu, 
WSZĘDZIE DOTRZE MROWIE FANATYCZNYCH AŻ DO SAMOBÓJSTWA oddziałów 
uderzeniowych WIELKIEGO TALIBANU!!! A ICH ŚLADEM BĘDZIE IŚĆ PRZEŚLADOWANIE, 
ZNISZCZENIE I WSZECHOBECNA ŚMIERĆ!!! 
W szale agresji przebiegną całe połacie łacińskiej i bałkańskiej Europy! - Torturując, gwałcąc 
zabijając, wysyłając w niewolę w ABSOLUTNYM ZAPAMIĘTANIU NAWET ZE ZNAMIENNĄ 
POGARDĄ DLA SAMEGO ISLAMU!!! - przynosząc ze sobą jednocześnie nieznane dotychczas 
straszliwe mutacje chorób, rozsiewając ich zarazki nieświadomie lub z premedytacją. 
My zaś "kulturalni Europejczycy" będziemy w dużej mierze odpłacać im - ku naszemu własnemu 
zdziwieniu - tą samą walutą!  
Krótko mówiąc znowu się staniemy świadkami barbarzyństwa rodem z ciemnych wieków 
średniowiecza. 
Najgorsza ze wszystkich będzie brutalna lekcja, którą chcąc nie chcąc wszyscy sobie przyswoją -
okaże się, że ludzie nie są wcale mili. Ani oni, ani My wszyscy jesteśmy w zasadzie bardzo 
średniowieczni! 
NIE BĘDZIEMY ZDOLNI! NIE ZDOŁAMY W ŻADEN SPOSÓB ZŁAGODZIĆ OCZEKUJĄCEGO 
NAS WIELKIEGO SZOKU ZWIĄZANEGO Z WYBUCHEM I PRZEBIEGIEM III WOJNY 
ŚWIATOWEJ I ZWIĄZANYCH Z NIĄ WIELKICH KATASTROF!!! 
 
Ciąg dalszy: 
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) 
Przez Ogień Słońca na Morzu, 
Aż do Negropontu ryby na wpół ugotowane, 
Mieszkańcy przyjdą aby je zebrać, 
W Italii i Grecji z powodu głodu. 
) 
Przy Wielkim porozumieniu kłamców półksiężyca, 
Przy pomocy TORRENTU i z okolic Aten , 
będą zaskoczeni przez żelazną jazdę, 
Z pomocą Albanii: Mars, Lew i Saturn rozprzestrzeni się. 
) 
Do Cyklad, do Perinthus i Larisy, 
W Sparcie i całym Peloponezie: 
Bardzo duży głód, plaga przez zdradliwy pył, 
Ponad dziewięć miesięcy będzie trwać na całym półwyspie. 
) 
Okrutna plaga Perinthus i Nikopolis, 
Półwysep upadnie i Macedonia, 
Thessalończycy będą zniszczeni wraz z Amfipolinami, 
Nieznana złość odrzucona przez Antoniego. 
 
Uwaga: 
"Okrutna plaga" - to broń bakteriologiczna. 
"Antoni" - to przydomek dzielnego przywódcy greckiego, zamordowanego póżniej osobiście przez 
Mahdiego (III Antychrysta). 
) 
Najeżdżca barbarzyńca w czarnym nakryciu głowy, 
Straszny rozlew krwi zatrwoży wszystkich Dalmatyńczyków, 
Wielki Izmael wszędzie umieścił swój przyczółek, 
Nawet w bagnach żaby drżą , nikt nie chce pomóc tak jakLusitanii. 
 
Uwaga; 
Lusitania - to Portugalia. Państwom balkańskim nie ma kto pomóc tak jak Portugali. 
Tylko do Hiszpanii i Włoszech, niektóre kraje jak: Francja, mimo, że w tym samym czasie broni 
własnego Lazurowego Wybrzeża i Wielka Brytania wysłały korpusy ekspedycyjne i flotę - ale 
zostały one przez Talban zniszczone. 
Niemcy zawarły z Talibanem rozejm a Polska wysłała na prośbę rządów państw wschodnio-
europejskich to jest na; Ukrainę,Białoruś i kraje nadbałtyckie duże siły z powodu docierania już 
wojsk chińskich i japońskich do Uralu. 
 
) 
Serbowie i Chorwaci otrzymali ciężką nagrodę, 
Muzułmanie z Bośni wielce zadowoleni, 
Kalif Mahdi ogłoszony Wielkim Wybawicielem, 
Miasta i wsie południowych Słowian zrównane i wypalone. 
) 
Zjednoczeni:Walachia i Mołdawia podpisały uległość, 
Krzyże zrzucane,kapłani prześladowani, 
Nowa islamska wiara i nowa nazwa Al Rum, 
Mahdi witany tam z wielkim uwielbieniem. 
 
Uwaga; 
W XIX wieku Walachia i część Mołdawii uzyskawszy niepodległość od Turcji przyjęły nazwę - 
Królestwo Rumunii. 
 



 114 

) 
Po Wielkim nieszczęściu berła, 
Dwóch wrogów zostanie pokonanych przez nich: 
Pojawi się flota i armia Afryki przeciwko Węgrom, 
Powietrzem, lądem i morzem będą się dziać okrutne czyny. 
) 
Blisko Renu z gór Noric, 
Narodzi się wielki zbyt opieszale przybyły, 
Kto obroni Sarmację i Panonię: 
Nikt nie będzie wiedział co się zdarzy. 
 
Uwaga; 
Sarmacja - to Polska (szlachta się szczyciła sarmackim pochodzeniem), a Panonia to starożytna 
nazwa Węgier. 
 
Przywódca niemiecki (generał przybędzie z odsieczą na pomoc Węgrom) jednak zostanie 
zniszczony i nikt nie będzie wiedział co sie z nim stało. Póżniej okaże się, że poddał się bez walki 
Czarnemu Turbanowi. 
Po tym wydarzeniu Niemcy wycofają się z wojny z Wielkim Talibanem (ogłoszą neutralność) - w 
sposób jednostronny bez podpisywania jakiegokolwiek traktatu. 
Niemcy po tej deklaracji (o neutralności) wycofają wszystkie swoje wojska (równięż walczących) z 
Hiszpanii, Włoch, Francji, krajów bałkańskich. 
Unikną więc przymusowego przyjęcia Islamu ale Taliban będzie do nich mimo wszystko wrogo 
nastawiony. 
 
) 
Betycja,Wiedeń,Emorte,Sopron chcą oddać, 
Barbarzyńcom Panonię, 
Przez ogniste Piki i ogromne ognie wielkie krzywdy, 
Konspiratorzy odnalezieni przez matronę. 
 
Uwaga; 
Matrona to nieznana bliżej starsza kobieta, która wykryje spisek mający bez walki oddać Węgry 
Mahdiemu. 
Spisek zostanie wykryty, los konspiratorów nieznany. 
 
 
Z jednych tekstów (czterowierszy i sześciowierszy) wynika, że Mahdi dysponował na początku 100 
milionową, a póżniej nawet 200 milionową armią co w połączeniuz 300 milionową armią chińską 
daje najwiekszą siłę w dziejach świata!!! 
Trzeba wiedzieć, że Wielki Taliban w czasie inwazji na Europę i w sojuszu z Chinami na Rosję a z 
Indonezją i Malezją na Australię prowadził też inwazje na Afrykę!!! 
 
W następnym tekście zakończę opis Mahdiego na Węgry a także opiszę agresję na Węgry i 
Słowację 
 
A co póżniej przewidywany rok; 2023? 
 
 i Wielka Katastrofa Kosmiczna (upadek odłamka komety lub meteoru) - to URATUJE POLSKĘ!!! 
 
Jak napisałem w tzw KALENDARIUM WYDARZEŃ - strona 25 - walki w Europie i na całym świecie 
zostały przerwane w roku 2023?  wskutek Wielkiej Katastrofy Kosmicznej, upadek meteoru lub 
części komety na Atlantyk. 
O tej katastrofie w skali globalnej już pisałem, więc nie będę wracał do tego tematu z wyjątkiem 
poruszenia sytuacji naszego kraju. 
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Polsce poświęcę więcej miejsca po dokończeniu tematu związanego z inwazją Wielkiego Talibanu 
na Europę w latach:1921-1923? 
 
Otóż wojna na całym świecie zostanie przerwana (wobec olbrzymich pochodnych katastrof i 
związanych z nimi strat materialnych i ludnościowych) najprawdopodobniej gdzieś w połowie roku 
2023? 
Po względnym opanowaniu sytuacji działania wojenne (zaczepne) zostaną wznowione w końcu 
roku 2025? aby na wionę roku 2026? przybrać na sile. 
W tym też roku Taliban rozpocznie walki o opanowanie neutralnej Szwajcarii, Austrii a także pózniej 
bo w roku 2027? rozpocznie wojnę z Niemcami (Cesarzem Niemieckim) - celem okrążenia Francji. 
W roku 2027? Wielki Taliban wyśle ekspedycję morską do Skandynawii - będzie chciał pomóc 
tamtejszemu powstaniu ludności muzułmańskiej, która na szczęście z różnych przyczyn zakończy 
się (po raz pierwszy!) jego klęską. 
W roku 2028? Do roku 2028 Taliban opanuje: Szwajcarię i Austrię a wroku 2029? południowe i 
wschodnie Niemcy które w roku 2033 przekaże pod okupację Polsce. 
 
Ciąg dalszy inwazji na Węgry a także na CZECHY I SŁOWACJĘ!!! 
 
Wydaje się, że Wielki Taliban zajął na razie do roku 2023? tylko wschodnią część Budapesztu  - 
PESZT! 
 
Po zajęciu całych Bałkanów (Rumunia przeszła wcześniej sama na stronę Talibanu) - Czarny 
Turban skierował się na: Słowację i Czechy. Niemiecki korpus ekspedycyjny przeszedł (po 
okrążeniu) razem z dowódcą (pisałem poprzednio) na stronę muzułmanów. 
Przedtem w Niemczech w wyniku zamachu stanu doszedł do władzy tzw Cesarz Alemański, 
który(po śmierci Petrusa Romanusa - ostatniego papieża rzymskiego nad rzeką Rubikon)-
zlikwidował przy pomocy wojska i tzw:-Partii Odnowy(cesarskiej)-RFN. 
Restytuował on średniowieczne tzw -Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i przy pomocy 
kleru niemieckiego mianował papieżem niemieckiego powolnego mu zakonnika. 
Jego siedzibą tak jak i cesarza będzie Monachium. 
Z tekstów Nostradamusa wynika,że już obecny papież Benedykt XVI będzie współpracował z 
Niemcami a także z muzułmanami (w tym z Talibanem) z uwagi na niepewny i zagrożony los 
chrześcijan w świecie muzułmańskim. 
W roku 1922? po śmierci obecnego papieża, zostanie na 5-letnią kadencję wybrany ostatni papież 
rzymski Petrus Romanus, który będzie bardzo niepopularny. 
 
Teraz muszę przerwać, jutro postaram się skończyć temat inwazji na: Czechy i Słowację i przejść 
do tematu dotyczącego POLSKI. 
 
Ciąg dalszy wydarzeń do roku 2023? 
 
Jak już pisałem restytucji Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego nikt nie uzna tak samo jak 
tzw: "Antypapieża" - jak go nazywa Nostradamus - czyli papieża Monachijskiego. 
 
Wybuch III wojny światowej w roku 2021? - następnie zajęcie przez Wielki Taliban krajów 
śródziemnomorskich i przede wszystkim Rzymu a także zamordowanie ostatniego papieża 
rzymskiego Petrusa Romanusa wywoła wielki szok w kościele. 
Nastąpi w nim wielkie rozprężenie, nieporozumienia i w końcu rozbicie. 
KOSCIÓŁ Rzymskokatolicki po prostu się rozpadnie: 
 
) 
Po śmierci ostatniej rzymskiej Arki, 
Kościół powszechny pozostawiony w rozsypce, 
Nowego namaszczonego przez Cesarza, 
Oprócz Germanii i Austrii nikt nie uzna, 
Obaj fałszywi będą panować z Monachium, 
Po kilku nastąpi brutalny ich kres. 
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Kres tego restytuowanego Cesarstwa oraz:Cesarza i Antypapieża nastąpi w wyniku rewolucji 
muzułmanów(głównie Turków) w Niemczech i przyjściu z pomocą czyli agresji Wielkiego Talibanu. 
 
A oto oagresja na Słowację i Czechy armii Czarnego Turbanu. 
 
) 
Po rozejmie z Cesarzem Alemańskim, 
Czarny, Mściwy oblega Bratysławę, 
Miasto opuszczone już przed tym, 
Straszny atak armat i stalowych orłów, 
Nie doprowadza do szybkiego poddania! 
Po wojnie zostaną czczonymi bohaterami miasta. 
) 
Piękna Praga ulegnie zagładzie, 
Taliban się zemści za śmierć przysłanego, 
Posłaniec Mahdiego zginie z rąk posła, 
W godzinę nad miastem wyrośnie płomienny grzyb. 
 
Najprawdopodobniej po zajęciu Słowacji, Mahdi wyśle poselstwo do rządu czeskiego z propozycją 
dobrowolnego poddania się pod wpływy Wielkiego Talibanu i przejścia Czech na islam. 
Z czterowiersza wynika, że rząd Czech odrzuci tę propozycję, a muzułmański poseł (szef islamskiej 
delegacji) zostanie zamordowany, najprawdopodobniejzastrzelony. 
Mściwy Mahdi w godzinę po tym wydarzeniu wyda rozkaz zrzucenia na Pragę bomby atomowej. 
W tym ataku zginie całe miasto wraz z rządem czeskim! 
 
Niedługo po tym wydarzeniu w roku 2023? dojdzie do opisanej wcześniej Wielkiej Katastrofy 
Kosmicznej! 
 
Sytuacja w Europie i na świecie według wielu żródeł: proroctw przepowiedni, pism świętych itd., 
będzie się przedstawiała następująco: 
Wielki Taliban będzie się rozciągał na trzech kontynentach: Azji, Afryki i Europy. 
Granicami jego będą na wschodzie; dawna granica Pakistanu z Indiami na północy granica będzie 
przechodziła lekko na południe od obecnej granicy Rosji z Kazachstanem z tym, że prawie cały 
Kazachstan będzie częścią Talibanu, na tych terenach granica z Rosją zmieni się na granicę z 
Chinami, których wojska dotrą aż do Uralu a w niektórych miejscach poza te góry. 
Cały Bliski i Środkowy Wschód z półwyspem arabskim,m. innymi z Irakiem, Iranem, 
Azerbejdżanem, Gruzją Armenią, a także Czeczenią i obecnym krajami: Krasnodarskim i 
Stawropolskim aż po dolną Wołgę z Astrachaniem będzie należał do Wielkiego Talibanu, tam też 
póżniej będzie granica polsko talibańska do czasu likwidacji Kalifatu Mahdiego. 
Cała Afryka Północna i przyrównikowa będzie już częścią Talibanu.Będzie ten kontynent mniej 
więcej na pół podzielony pomiędzy Wielki Taliban i RPA. Po zwycięstwie i podporządkowaniu sobie 
Europy Mahdi będzie snuł dalsze plany a mianowicie podporządkowania sobie wszystkich 
kontynentów tym całej Afryki. Oczywiście w przyszłości snuł też będzie podbuj obu Ameryk a także 
-UWAGA- swojego sojusznika Chin! 
W Afryce w równoległej wojnie z Etiopią,Taliban doprowadzi do całkowitego wybicia tej najstarszej 
chrześcijańskiej wspólnoty narodowej. 
Wielki Taliban ędzie w Afryce w stosunku do jej murzyńskich mieszkańców prowadził bardzo 
brutalną, rasistowska politykę. 
 
) 
O czarna Afryko jeszcze zatęsknisz za białym, 
Nie miałaś takiego Tyrana jak krwawy Talib, 
Nigdy nie byłaś pożywieniem dla wojsk wroga, 
I nigdy nie brakło ci korzeni i zwierzecej padliny. 
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Chyba nie trzeba tu żadnych komentarzy. 
 
W Europie do 2023? roku do Talibanu będą najprawdopodobniej należeć: Hiszpania, Portugalia, 
częściowo południowe wybrzeże Francji, a także wszystkie kraje bałkańskie z Grecją i Turcją, a 
także część Węgier z Pesztem, Słowacja i Czechyi oczywiście całe Włochy z Rzymem tzn: 
ISLAMADABADEN, jako stolicą tego ogromnego państwa muzułmańskiego. 
Rumunia podpisze traktat i podporządkuje się Talibom. Niemcy zawrą jednostronny rozejm, 
wycofają się z pomocy: Francji,Węgrom, Czechom itd, a także oczywiście z pomocy Polsce i 
pozostałym krajom. Będą liczyły na sojusz z Wielkim Talibanem ale na równoprawnych zasadach i 
… jak się jeszcze przekonamy nie doczekają się tego! 
Także w Europie wolnymi prócz Niemiec pozostanie jeszcze Austria, którą Niemcy zresztą niedługo 
powtórnie przyłączą do swego państwa,a także: Wielka Brytania (jescze jako jednolite państwo), 
Belgia, Holandia, neutralna Szwajcaria, prawie cała Francja, kraje skandynawskie, nadbałtyckie, 
Ukraina, Białoruś i prawie cała europejska część Rosji. 
W sojuszu z Wielkim Talibanem będą: Chiny, Japonia, zjednoczona już Korea, Indonezja Malezja, 
które brutalnie podbiją chrześcijanskie Filipiny i Australię. 
 
W USA będzie trwała przez cały czas krwawa i brutalna II wojna domowa. Od USA ogłosi secesję 
kilka stanów hiszpańsko języcznych a w środkowych stanach USA powstanie Federacja stanów 
Środkowych gdzie zostanie w Chicago utworzony rząd rebeliantów (rewolucjonistów),  założą nową 
silną partię Partię Obywatelską. 
W Ameryce Południowej będzie trwała krwawa wyniszczająca wojna pomiędzy: Brazylią i 
odtworzoną przez Argentynę tzw: Wielką Kolumbią. 
 
Tak więc po tym zobrazowaniu sytuacji geopolitycznej świata po dwóch latach trwania drugiej wojny 
światowej i w przededniu Wielkiej Katastrofy kosmicznej będzie wyglądał Swiat. 
Przypominam, że za wybuch III wojny światowej zostanie uznana w przyszłości agresja Chin i 
Japonii oraz Talibanu (który się przyłączy) na Rosję, oraz inwazja Talibanu na Turcję i Afrykę 
Północną. 
Jak już pisałem Taliban powstanie kilka, kilkanaście lat przed wybuchem III wojny światowej metodą 
tzw;"małych kroków, poprzez, aneksje, referenda a także działania zbrojne. Wszystko to jak już 
pisałem będzie miało na celu zjednoczenie wszystkich muzułmanów i państw muzułmańskich w 
jeden organizm państwowo-społeczno-religijny pod nazwą KALIFAT WIELKIEGO TALIBANU na 
czele z MAHDIM to jest III ANTYCHRYSTEM.  
 
A tzw: "Zachód" dla świętego spokoju będzie tę polityke Mahdiego popierał, bo początkowo 
przecież nie będzie prześladował chrześcijan, mówił będzie o pokoju, podpisywał różne traktaty i 
układy, uznawał istnienie Izraela itp. 
To będzie jego oficjalna polityka na pokaz, natomiast nieoficjalnie będzie wzmacniał 5-tą kolumnę 
muzułmańską w krajach chrześcijańskich, wyposażał ją w broń, będą od czasu do czasu 
znajdowane magazyny z bronią, będzie popierał i tajnie wzmacniał tzw: SUPERTERRORYZM. 
Z chwią wybuchu III wojny światowej zaczną wszędzie upadać republiki i demokracja i zakorzeni sę 
tzw: SUPERTOTALITARYZM i to prawie we wszystkich państwach Świata, 
 
Jutro jak Bóg pozwoli, naszym tematem będzie: POLSKA! 
 
Zalewanie części Europy (w tym wymienionych krajów) a także części innych kontynentów (terenów 
przybrzeżnych nisko położonych do około kilkunastu metrów nad poziomem wód oceanicznych) to 
nie będzie zjawisko natychmiastowe i jednorazowe, które odbędzie się w sposób bardzo szybki po 
Wielkiej Katastrofie Kosmicznej. Wzrost poziomu tafli oceanicznej jest już faktem (np sprawa 
państwa wyspiarskiego). Malediwy leżącego na Oceanie Indyjskim, czy wielu państw pacyficznych 
jak np: Tuvalu, Samoa itd. którym grozi całkowite zalanie już w tym tzn: XXI wieku. 
W/w katastrofa przyspieszy ten proces.  
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Jeszcze większe przyspieszenie nastąpi najprawdopodobniej po roku 2044?, przewidywanym 
przebiegunowaniu Ziemi, to znaczy tzw: "trzech dniach ciemności" spowodowanych zamianą 
biegunów magnetycznych naszej planety. Taka zamiana odbywa się najprawdopodobniej co 240 
tysięcy lat? - choć wymieniane są też inne częstotliwości tych przebiegunowań. 
Otóż ktoś tu przedtem napisał, że przesunięcie biegunów magnetycznych Ziemi,które w tej chwili są 
nie tożsame z biegunami geograficznymi nie musi powodować katastrof naturalnych a tylko może je 
powodować przesunięcie biegunów geograficznych czyli przesunięcie osi obrotu planety Ziemi 
wokół własnej osi. 
 
Teraz powiem w skrócie tylko tyle: 
 
Przebiegunowanie magnetyczne będzie polegało na tym,że bieguny: dodatni czyli północny w ciągu 
najprawdopodobniej 6 miesięcy (stopniowo) przesunie się na miejsce bieguna południowego czyli 
minusowego i odwrotnie biegun magnetyczny południowy przesunie się na miejsce 
dotychczasowego bieguna magnetycznego północnego czyli dodatniego.  
Kataklizmy z tym związane to głównie:całkowity zanik pola magnetycznego Ziemi i związane z nimi 
utrudnienia wręcz uniemożliwienia odbioru programów telewizyjnych, radiowych, a także odbioru 
rozmów i przekazów telefonicznych (np sms) z telefonów komórkowych i inne. Mogą też wystąpić 
utrudnienia w odbiorze energii elektrycznej. 
Pole magnetyczne uniemożliwia też dostęp do powierzchni Ziemi tzw: "Promieniowania 
Kosmicznego głównie "promieni gamma" roentegenowskiego X  itd ze Słońca, innych gwiazd            
i galaktyk w tym takich jak:rozbłyskowe zmienne, wybuchowe, nowesupernowe czy hipernowe, a 
także z dysków akreacyjnych czarnych dziur, pulsarów czyli gwiazd neutronowych lub kwarkowych  
i wreszcie lacertydów i kwazarów.  
Widzimy więc,że problemem będzie po prostu zabezpieczenie w tym 6-o miesięcznym ciężkim 
okresie zdrowia i życia człowieka, zwierząt i roślin. 
O tym M.Nostradamus też trochę pisze! 
Natomiast tzw: "3-dni ciemności" będą związane z odbywającym się w tym samym czasie 
przesunięciem osi obroty Ziemi o około 800 km. Bieguny geograficzne też się przesuną a z tym 
właśnie procesem będą związane też różne kataklizmy w postaci: powodzi, huraganów trzęsień 
skorupy ziemskiej itd. 
Przytaczałem już tekst Nostradamusa (proszę odnależć), że w pobliżu Układu Słonecznego 
przejdzie nieznana gwiazda i cyt: Ziemia się jak gdyby przekoziołkuje, a wszystkim wyda się, że 
mniej ważą" - koniec cytatu. 
Tak więc około roku 2044? nastąpi zamiana biegunów magnetycznych Ziemi (jako odbywający się 
co 240 tysięcy lat? stały proces) po prostu biegun dodatni przesunie się na południe, a ujemny na 
północ, oraz pod wpływem siły przyciągania (sprzężenia grawitacyjnego Słońca i przechodzącej 
niedaleko jego układu innej nieznanej gwiazdy lub masywnej planety)nastąpi zakołysanie Ziemi w 
przestrzeni kosmicznej i przesunięcie jej osi obrotu czyli biegunów o około jak już powyżej podałem 
800 km. 
Z przesunięciem biegunów geograficznych będzie związana zmiana stref klimatycznych. Biegun 
zimna (północny) oddali się od Polski. W Polsce i Europie środkowej jak pisze M. Nostradamus cyt: 
"śnieżna zima i mrozy staną się wspomnieniem starców" - koniec cytatu, 
Czy tym ciałem niebieskim będzie wymieniana w tekstach sumeryjskich, akadyjskich i babilońskich 
planeta "NIBIRU" nieznana jeszcze ostatnia planeta słoneczna X masywniejsza i większa od Ziemi 
(nie wiadomo czy ona w ogóle istnieje, badany jest teraz tzw. okołosłoneczny obłok Oorta który 
zawiera tysiące nieznanych obecnie ciał planetarnych). A może zamiast niej przejdzie tak zwana 
gwiazda śmierci Nemezis (z języka greckiego) - żelazne niewidoczne drugie Słońce znajdujące się 
w naszym układzie w dużym oddaleniu  i po orbicie eliptycznej zbliżającej się do nas raz na 1 milion 
lat, tak przypuszczają niektórzy uczeni astronomowie. Kto to wie? 
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POLSKA W PRZEDEDNIU I W CZASIE TRWANIA III WOJNY ŚWIATOWEJ. 
 
Część pierwsza;okres do roku 2021. 
* 
Przed 'sześćsetnym w Scytii bunt bojarów, 
Na rękę wielkiemu Rusinowi i jej trzeciemu, 
Przez 90 będą rżnąć tubylców po mimo protestów, 
Dzięki obcej broni na jeden przed batalią doznają ciężkiej porażki. 
 
Uwaga: 
W starożytności Scytowie zamieszkiwali dzisiejszą Ukrainę, którą nazywano Wielką Scytią. 
Bojarami Nostradamus nazywa ukraińskich oligarchów,którzy zbuntują się przeciwko rządowi 
ukraińskiemu, bowiem z Rosją łączą je wielkie interesy gospodarcze, szczególnie tych ze 
zrusyfikowanej wschodniej części Ukrainy m.innymi Donbasu. 
Trzeci to ten, który po krwawej wojnie domowej w Rosji zapowiedzianej na XXI wiek m.innymi przez 
Rasputina, pokona dwóch młodych lub tego, który wygra i przejmie władzę już całkowicie absolutną, 
póżniej na Kremlu koronuje się na Cara Rosji i Wszechrusi - restytuuje więc Cesarstwo Rosyjskie. 
Z tego tekstu wynika też, że mimo protestów, krwawa rzeż na Ukrainie będzie trwała 90 dni (dnie 
Nostradamus oznaczał liczbami) - a skończy się na 1 rok przed wybuchem III wojny światowej. 
 
* 
Na prośbę Galicjan Polacy wejdą za zgodą, 
Nad Dnieprem na przedpolach Kijowa straszliwa klęska, 
Uciekającemu niedżwiedziowi zostaną wybite kły i przycięte pazury, 
Atlantydzi grożą, Smok i Wyspy się cieszą. 
 
Uwaga: 
 
Jak widać Polacy na prośbę wystraszonych mieszkańców zachodniej Ukrainy wkraczają do tzw 
Galicji włącznie ze Lwowem i pozostają tam za zgodą rządu ukraińskiego. Wojsko Polskie ma tu 
poparcie USA i krajów zachodnio-europejskich. 
Chiny i Japonia (Wyspy) się cieszą, bo na rok 2021? planują inwazję na Rosję-co spowoduje 
wybuch III wojny światowej. 
Zgodnie z naszymi założeniami, atak Rosji na Ukrainę nastąpił by w 2020 roku. 
 
* 
Za przyczyną Polaków Scytia przyjęta, 
Słaba unia i słaby sojusz się zgodziły, 
W kryzysie biedna Scytia podnóżkiem 
dla polskiego generała i Dyktatora. 
 
Uwaga: 
Bardzo ciekawy czterowiersz, otóż dowiadujemy się, że przed III wojną światową Polska będzie pod 
władzą Generała Dyktatora, który przejmie władzę (oczywiście nie będzie to gen.Jaruzelski ale 
widać, że jakimś cudem "historia się kołem toczy") i to On w roku 2020? wprowadzi Ukrainę do 
upadającej (Nostradamus przez małe "u"- pisze unia) Unii Europejskiej i upadającego sojuszu 
NATO (małe "s")! Z innych tekstów wynika, że ten generał Dyktator nie będzie przyszłym królem 
Polski, nie będzie też miał najlepszego charakteru (korupcja, nepotyzm) - póżniej już w czasie III 
wojny zostanie obalony w wyniku buntu w armii polskiej i protestów ludności, głównie katolickiej 
sprzeciwiającej się sojuszowi z Islamem i przymusowego wprowadzania tej religii. 
 
A oto dalsze wydarzenia mające w sposób pośredni i bezpośredni zwązek z Polską. 
 
Nie będę już przytaczał tekstów które podawałem wcześniej. 
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* 
W wyniku kryzysu i niezadowolenia, 
Dawniej chwalony,a zapomniany generał, 
Wśród aplauzu zmęczonego narodu obejmie władzę, 
Póżniej Polacy i Kościół będą go przeklinać za korupcję, podatki i islam. 
 
Uwaga: 
Nostradamus co prawda nie pisze kiedy i jaki generał przed "konfliktem ukraińskim" i III wojną 
zdobędzie, przy aplauzie Sejmu, Senatu, Kościoła i większości narodu władzę, ale piszę, że ten 
wybór pózniej okaże się bardzo nieszczęśliwy i pochopny. Generał będzie krytykowany za wysokie 
podatki, sprzyjanie islamowi i korupcję. 
 
* 
Przy końcu drugiej w stajni kościoła wielkie kłótnie, 
Przy okrągłym nie dochodzi do porozumienia, 
Trzy kierunki, trzy nurty, Pauliści najważniejsi, 
O klasztor Maryi bezwstydna i gorsząca awantura, 
Generał prowokator na usługach Machdiego, 
Po wizycie i ukrytym przekupstwie w jego zaufaniu! 
 
Uwaga: 
Teraz chyba rozumiemy poprzednie podane przeze mnie teksty Nostradamusa. 
 
Jakiś emerytowany, zasłużony generał w dobie kryzysu w drugiej dekadzie XXI wieku gdzieś na 2-3 
lata przed III wojną obejmuje w Polsce władzę przy poparciu większości polityków, narodu i wojska. 
Po wizycie oficjalnej w Wielkim Talibanie zaprzyjażnił się z Mahdim dlatego też najprawdopodobniej 
prowokował intrygi w polskim kościele, aby go osłabić i podzielić co pomogło by mu wprowadzić 
islam, do czego namawiał go Mahdi. Nie było to trudne bo w podanym już wcześniej tekście 
Nostradamus pisał o ty, że polski kościół będzie myślał tylko o przepychu i mamonie, a zamiast 
ewangelizacją będzie się zajmował polityką. Spowoduje to apostazję (odchodzenie od kościoła jako 
instytucji od wiary) i ogromne niezadowolenie w całym polskim społeczeństwie. 
Po wysłaniu wojsk polskich na Ukrainę, Generał ten zdobędzie na razie jeszcze większa 
popularność, a zarazem władze i szacunek, co pozwoli mu realizować jego przewrotne, sprzyjające 
Wielkiemu Talibanowi cele. 
Nic dziwnego więc, że ten generał po wybuchu III wojny światowej będzie się cieszył poparciem 
Mahdiego i chętnie wkroczy (zresztą na zaproszenie rządów państw wschodnioeuropejskich 
przestraszonych atakiem Chin i Japonii na Rosję) - na już całą Ukrainę, Białoruś i kraje nadbałtyckie 
w celu zabezpieczenia ich granic. 
Teraz też wiadomo dlaczego Mahdi poprze w konflikcie polsko-niemieckim polskiego Generała  
Dyktatora i wymusi na Niemcach zaprzestanie agresji przeciwko naszemu krajowi. 
 
Niektórzy tu zapytają się mnie zapewne jak to możliwe, że znajdą się tacy Polacy, którz będą 
współpracować z Wielkim Talibanem i islamem? 
A czy nie znależli się tacy co współpracowali z ZSRR i komunizmem? 
Obecnie, niektórzy historycy mówią cyt: "Polacy to jedyny naród w Europie który nie współpracował 
z Hitlerem"- ale to nie jest prawda - konfidentów i zdrajców było i u nas dużo jak w każdym narodzie 
i kraju, po prostu: - HITLER NIE CHCIAŁ TAKIEJ WSPÓŁPRACY - jej sobie nie życzył!!! 
Polacy mieli być niewolnikami!!! nie było takich propozycji jak dla: Francuzów, Holendrów czy 
Norwegów, w tych krajach nie było łapanek na ulicach i rozstrzeliwań pod murem. 
Okupacja hitlerowska w zachodniej Europie miała inny charakter, bardziej "cywilizowany". 
Z tekstów Nostradamusa wynika, że Polska, pomimo swojego katolicyzmu nie będzie tak 
bezwzględnie traktowana przez Wielki Taliban i Mahdiego jak kraje "starej zachodniej Europy" i to 
chyba dla nas będzie szczęśliwym zrządzeniem losu!!! 
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Pamiętajcie jedno, ja tłumacząc teksty Nostradamusa również je interpretuje, ale nie chce na siłę 
być jednoznaczny skoro nie mam pewności! Oczekuje właśnie Waszych interpretacji np: czy 
myślicie podobnie jak ja? 
O bohaterach przyszłych wydarzeń mówię najwyżej, że np. nie mogą to być konkretnie te znane 
nam aktualnie osoby. 
Nostradamus pisze, że w Rosji będzie dwóch młodych walczyć o władzę. 
Muszę powiedzieć, że ci młodzi też mi się kojarzą z Miedwiediewem i Putinem, tak jak Panu i 
zapewne innym. 
Ale Nostradamus nie podał ich nazwisk i nie wiem na 100% czy to o nich chodzi, czy może jednego 
z tych młodych zastąpi jeszcze inny itd. Myślę, że już nie długo to się okaże! 
Poczekajmy więc cierpliwie wtedy na pewno się dowiemy czy są to oni. Ja na razie myślę, że chyba 
chodzi właśnie o nich dwóch. Ale pewien jeszcze nie jestem! 
 
Pisałem już, że Nostradamus o Polsce nie napisał zbyt wiele, myślę, że nie tylko dlatego, że był 
Francuzem (pochodzenia żydowskiego), ale również dlatego, że prócz kilku epizodów wojennych, 
właściwie na terenie naszego kraju działań wojennych III wojny światowej prawie nie będzie. 
Nostradamus napisał wyrażnie, że Polska zostanie oszczędzona ze względu na: 
- znaczne oddalenie od basenu Morza Śródziemnego, gdzie będzie miał miejsce główny teatr 
działań wojennych. 
- Polska nie będzie zbyt bogata i traktowana poważnie jako przeciwnik, żeby wzbudzać szczególne 
zainteresowanie Wielkiego Talibanu, a także jej północne i wschodnie położenie nie będzie miało 
dla Talibanu jakiegoś strategicznego znaczenia szczególnie po rozgromieniu przez Chiny i Japonię  
Rosji. 
- i wreszcie w Polsce nie będzie licznej (w porównaniu do państw zachodniej tzw: "starej Europy" 
licznej diaspory muzułmańskiej którą można by było wykorzystać! (chociaż nie był to główny 
powód). 
- poza tym M. Nostradamus sugeruje, że Polska stanowiła coś w rodzaju buforu między Chinami a 
Talibanem. 
Wydaje się, że oba państwa rozwiązanie sprawy "polskiej" pozostawiły sobie na PÓŻNIEJ! 
Między najsilniejszymi antyzachodnimi i antychrześcijańskimi sojusznikami: Chinami i Wielkim 
Talibanem też dochodziło do różnych kłótni, nieporozumień i rywalizacji a także robienia sobie na 
złość np: Wielki Taliban nie przystąpił z całą siłą do wojny z Rosją a w ogóle do wojny Chin z USA -
o tym pisał Nostradamus. 
 
Zapewniam, że wszystkie teksty Nostradamusa (znane mi), a dotyczące tematyki tej strony - prócz 
tych, które już wymieniłem zostaną przedstawione. 
Nadmieniam, że istnieją też inne przepowiednie i proroctwa dotyczące Polski - i jest ich więcej niż 
tych które napisał Nostradamus, ale te przytoczę po zakończeniu tematu III wojny, które opieram 
głównie na tekstach Nostradamusa. 
 
Ciąg dalszy dotyczący Polski-lata 2023-2030. 
 
Zanim przystąpię do opisywania tekstów dotyczących w/w okresu-podam kilka tekstów dotyczących 
Polski i jej sąsiadów od roku 1989-jako uzupełnienie ostatnio napisanego tekstu dot.Polski. 
 
* 
Okrągły czerwonych i Związek doprowadzi do porozumienia, 
Obciążony i biedny naród nie będzie zadowolony, 
Obcy władca z blizną nie będzie przeszkadzał, 
Póżniej wielki sukces zabierze im mur! 
 
Uwaga: 
Byl to pierwszy okrągły stół, który już w Polsce przeżyliśmy i zakończył sie on powodzeniem. 
Drugi będzie miał miejsce -napisałem w poprzednim tekście - za rządów Generala dyktatora. 
Ten drugi skonczy się niepowodzeniem. 
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Podzielony na trzy nurty episkopat (biskupi) z powodu intryg "sławnego Generała" się nie pogodzi i 
kościół się podzieli. 
 
* 
Germania dzięki prześladowanemu Słowianinowi się zjednoczy, 
Za zgodą mocarstw ludzie stolicy rozbiorą Wschodni mur, 
Jednak wiele ich pozostanie i wiele powstanie póżniej! 
Francjo i Polsko nie wież Allemanom, językom węży i żmij! 
* 
W pierwszej dekadzie walka o władzę przyćmi rozum, 
Polski kościele uważaj abyś się nie przeliczył, 
Słowa Chrystusa nie będą zawsze twoją drogą, 
Po wielkim niepokoju nastąpi wreszcie porządek. 
* 
Człowiek z blizną zostanie zdradzony, 
Pancerni otoczą mury kremla przed wielkim wzburzeniem, 
Nowy Pan Rosji obejmie władzę dzięki odwadze i poparciu, 
póżniej bardzo osłabi mocarstwo i stanie się pośmiewiskiem narodu 
 
Ciąg dalszy:Polska w latach;2021?-2030? 
 

d.c. sytuacji sprzed 2021 roku? 
 
* 
Półnagi ubrany w szaty mnicha, 
Wysłannikiem trzeciego Antychrysta, 
Za jego prośbą i przyczyną, 
Żołdactwo Generała splugawi klasztor i święty obraz! 
* 
Wielka Arka z Krakowa, 
Przyczyną odnowy swojego narodu! 
Zakonnik z pokrętną duszą, 
Rozerwie jedność osieroconego Kościoła! 
* 
W sześćsetnym liturgii nowy Generał u szczytu władzy, 
Śródmorze w ogniu a nad jego krajem jednak czyste niebo! 
W sześćset pierwszym za przyzwoleniem i za wielką prośbą, 
Władców Talibanu i wschodnich republik jego pancerne hufce, 
Wkraczają na stare ziemie Wielkich Jagiellonów, 
W Polsce radość na Rusi niepokój w Germanii smutek i obawa! 
* 
Za sprawą sprzedajnego kanclerza, 
Niedżwież przeciągnie podwodne linie, 
Brzydka władczyni nie zmieni decyzji, 
Wielka klapa i Wielka strata pogrąży chciwą Germanię! 
* 
Młode niedżwiedzie się przeliczą, 
Ich skrzydlate linie doprowadzą kraj i lichwiarzy, 
Do wielkich nadużyć,krachu i ruiny, 
Zamiary doprowadzą do buntu i nowego oszustwa. 
* 
Na dwa przed sześćsetnym liturgii, 
Wschodnia armia Niedżwiedzia wznieci bunt, 
Łysy Dowódca będzie groził płomiennym grzybem, 
Doprowadzi to do wielkiego zamieszania i strachu u wszystkich! 
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* 
Walki młodych ze sobą i z łysym, 
Doprowadzą Wielką Ruś na skraj upadku, 
Morze rozlanej krwi i stosy walących trupów, 
Ranny niedżwiedż smacznym jadłem dla wrogów! 
 
Przeczytałem wszystkie wpisy z uwagą i doszedłem do następujących wniosków: 
 
Po pierwsze powiem to co niektórzy chcą mi powiedzieć a z jakichś przyczyn nie chcą tego 
powiedzieć wprost, to znaczy, że jestem w/g nich :psychopatą, krętaczem, może oszustem itd. 
Tylko, że pytam się tych osób -w jakim celu miałbym to robić? -pieniędzy za swój wysiłek i stracony 
czas, żeby pisać na założonej przez siebie stronie nie dostanę. Natomiast mogę się narazić na 
przykre a czasami brzydkie słowa. Akurat ja całą, a nie cząstkową i czasami przekłamaną 
twórczość M.Nostradamusa dobrze znam, nie jest to dla mnie jakaś nowość. Sławy (pisząc tu) też 
nie zdobędę,bo nie piszę pod swoim prawdziwym nazwiskiem. Pozostaje wiec to pierwsze 
stwierdzenie, a mianowicie, że Aretuza (Centurion) to psychopata. Pozostaje mi więc jedno 
udowodnić, że nim nie jestem! W związku z tym, że na samym początku napisałem uczciwie, że 
chodzi mi o Waszą pomoc w napisaniu książki zatytułowanej "Kiedy wybuchnie III Wojna 
Światowa", która oparta będzie głównie (ale nie tylko na twórczości Wielkiego Jasnowidza Wszech 
czasów M.Nostradamusa) postanawiam: ŻE NIE BĘDĘ WIĘCEJ TRACIŁ CZASU na opisywanie 
przebiegu III Wojny Światowej którego nie mam za wiele, bo ją w sposób komplementarnie 
opracowany znajdziecie w mojej książce. Tematem tej strony nie jest zresztą dokładny opis 
przebiegu III wojny światowej a to czy ona wybuchnie w XXI wieku czy nie i jaki będzie miała 
przebieg. 
Religie, proroctwa, przepowiednie TO KWESTIA WIARY, A NIE KWESTIA WIEDZY! A do wiary nie 
jest łatwo kogoś przekonać, także do przepowiedni, czy proroctw. Nie jest to więc strona dla tych 
osób, które nie mają zaufania (wiary) do piszących o jasnowidzach i do samych jasnowidzów! 
Pisałem, że M.Nostradamusa uważano i (niestety niektóre środowiska dalej uważają) za człowieka 
nie bardzo zdrowego na umyśle. Ludzie piszący o tych sprawach też i to dzisiaj nie uważani są za 
całkowicie umysłowo zdrowych. 
Kiedy dzisiaj rano pokazałem tę stronę swojemu przyjacielowi-powiedział mi: po co ci to?-tracisz 
czas na ewentualne przekonywanie nie licznych osób. Lepiej zostaw to i poświęć się pracy nad 
swoją książką. 
Otóż KSIĄŻKA MA TĘ PRZEWAGĘ NAD INTERNETEM, ŻE KUPUJE JĄ TEN KTO JEST NIĄ 
ZAINTERESOWANY INNI ODRZUCAJĄ JĄ NA BOK!!! 
Zaznaczam, że na nikogo się nie gniewam, nikogo się nie boję itd. 
Już przedtem zrezygnowałem z oznaczeń numerycznych (które są różne) twórczości 
M.Nostradamusa. 
Zapewne część z Was jest w posiadaniu niektórych tekstów głównie Centurii Nostradamusa ale 
podejrzewam, że nie więcej jak do stu czterowierszy,czy sześciowierszy tych najbardziej znanych z 
różnych polskich wydań książkowych i to według mnie najlepszych. W Prognostykach i Alamahu 
oraz Centuriach (różnych wydań-bez listów i innych) jest prawie 10.000 tekstów (czterowierszy i 
sześciowierszy łącznie! Obecnie niektórzy poszukiwacze i badacze tekstów Nostradamusa 
twierdzą,że jest ich prawie 13.000!!!-Tych całkowicie potwierdzonych,że ich autorem jest sam 
M.Nostradamus jest ponad 6.900!-i liczba ta co rok się powiększa-choć wiele tekstów,które 
wcześniej uznano ,że autorem ich był Nostradamus jednak- odrzucono.Najwięcej fałszerstw jego 
twórczości było jednak w XVIII i XIX wieku. 
SZCZERZE MÓWIĄC NAJBARDZIEJ MNIE DENERWUJĄ OSOBY-KTÓRE SĄ CHOROBLIWIE 
PODEJRZLIWI LUB CI KTÓRZY NIBY WSZYSTKO WIEDZĄ I SĄ NIBY NAJMĄDRZEJSI.  Z takimi 
jest trudno i dojść do porozumienia i żyć! 
Niedowiarkom, chociaż i tak nie uwierzą to powiem, że M.Nostradamus napisał i o kablach 
telefonicznych przerzuconych przez oceany i o telewizji, radiu, telegrafie, kolei, metrze i o innych 
wynalazkach które dla Was w tej chwili są bajką tak jak dla osób żyjących 100 lat temu telewizja, 
czy internet. Napisał On nie tylko o Kanclerz Merkel, ale napisał też o Kholu, Adenaurze, 
Prezydentach: USA, Francji o Chruszczowie, Breżniewie też o niektórych polskich przywódcach 
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itd.itp. To On M.Nostradamus - niedowiarkowie - napisał, że Prezydent Kennedy zostanie 
zastrzelony a oskarżony zostanie kto inny, niewinny i że strzał zostanie oddany zza krzaka. Powiem 
tak chcecie to wierzcie chcecie to nie wierzcie ale Nostradamus napisał i o gazociągach których 
budowa będzie wielką klapą finansową i o księdzu Rydzyku, który odegra jeszcze dużą rolę niestety 
negatywną, Piszę to  o księdzu Rydzyku z ciężkim sercem bo jestem katolikiem . Traktat o 
wprowadzeniu Islamu w Polsce będzie podpisany i będzie on w brutalny sposób wprowadzany. Na 
koniec chcę, żebyście wiedzieli, że tajemnicze 44 z Dziadów A.Mickiewicza o polskim papieżu 
pochodzi z czterowiersza M.Nostradamusa. Polscy romantyczni poeci (wieszcze) : A,Mickiewicz, 
J.Słowacki i Z.Krasiński pisząc o przyszłym polskim papieżu posiłkowali się nie czym innym  a 
twórczością M.Nostradamusa. Nie tylko zresztą Oni i kiedyś i teraz! 
Wiele rzeczy, które Wam przekazałem niedługo się najprawdopodobniej sprawdzi ...lub nie?! 
Przekonacie się sami i TO CHYBA PRĘDZEJ NIŻ WAM SIĘ WYDAJE!!! 
Właściwie jestem tego pewien! 
Myślę, że wtedy przypomnicie sobie o tekstach M.Nostradamusa, które Wam ZA DARMO w dobrej 
wierze na tej internetowej stronie przekazałem! 
 
III Wojna światowa ma trwać 27 lat - od obecnej chwili do jej końca mają przebiegać n/w procesy 
lub etapy: 
 
-dekada SUPERTERRORYZMU (poprzedzająca okres wojny). 
-epoka SUPERTOTALITARYZMU (poprzedzająca wojnę i mająca miejsce w czasie wojny). 
-okres MONARCHII ABSOLUTNYCH (w czasie wojny i po III wojnie). 
 
Wojny regionalne sprzed III wojny światowej: 
 
-wojna w Afganistanie i Pakistanie (już trwają) 
-wojna z Iranem i powstawanie WIELKIEGO TALIBANU. 
-wojna Rosji z Ukrainą. 
-wojna i zajęcie przez Taliban byłych muzułmańskich republik radzieckich, Iraku i innych państw 
arabskich tzw: Bliskiego Wschodu. 
 
Rewolucje, wojny domowe i bunty sprzed wybuchu III wojny: 
 
- II Wojna Domowa w USA,powstanie partii Obywatelskiej i powstanie konkurencyjnego rządu 
rebeliantów w Chicago (przed wojną i w czasie trwania III wojny). 
- Bunt armii rosyjskiej na Syberii i Dalekim wschodzie Wielkie Oszustwo i Wielki rozlew krwi, 
doprowadzenie do generalnego osłabienia Rosji (sprzed wojny), 
- rewolucje muzułmańskie i lewackie w krajach europejskich położonych nad Morzem 
Śródziemnym. 
 
Wydarzenia mające miejsce (oprócz niektórych w/w ) w czasie trwania III wojny światowej. 
Niektóre te ważniejsze. 
 
-Inwazja Wielkiego Talibanu na północną Afrykę, Izrael i Europę. 
-Inwazja Chin i Japonii na Rosję. 
-Inwazja Chin na Indie i Indii (w odwecie na Wielki Taliban). 
-Wojna o Australię i wyspy Pacyfiku. 
-Wojny w Ameryce Południowe i Afryce. 
-Wojna Chin i Japonii z USA, Kanadą i Meksykiem. 
-9 dniowa wojna Niemiec z Polską. 
-Wielka Bitwa pod ULM (w Bawarii) - wyzwalanie Europy. 
-Wojna domowa we Francji pomiędzy Henrykiem Szczęśliwym i Herkulesem. 
-Najpierw Wielka Islamizacja, póżniej Wielka Chrystianizacja. 
-Restytucję:królestwa Francji, Polski innych państw i tzw: Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu 
Niemieckiego. 
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-Wielka Katastrofa Kosmiczna (uderzenie meteoru lub odłamka komety) 
-Trzy Dni Ciemności(zamiana biegunów magnetycznych Ziemi i odchylenie się o około 800 km. 
biegunów geograficznych. 
-likwidacja morskiego i oceanicznego piractwa w tym na Morzu Śródziemnym - bardzo dokładnie 
opisanego przez Nostradamusa. 
 
Wymieniłem tylko te niektóre ważne wydarzenia. 
 
Postaram się w miarę wolnego czasu na te najciekawsze odpowiedzieć. 
Możecie też zadawać pytania dotyczące Biblii innych Pism świętych oraz innych niż chrześcijańskie 
religie, ksiąg Sybiliańskich  -było ich wiele itd. 
 
Dalszy przebieg III Wojny światowej znajdziecie -przypuszczam,że gdzieś po roku lub półtora roku 
w mojej książce. 
 
W walce o władzę, która wiąże się z wielkimi wpływami i pieniędzmi politycy wszystkich partii 
politycznych - powtarzam wszystkich bez wyjątku - stosują prostą brutalną prymitywną metodę nie 
tylko politycznej ale również fizycznej likwidacji przeciwnika! Kiedy oglądam telewizję i słucham 
radia, ba czytam gazety to widzę, że dziennikarze też zostali zaprzęgnięci przez polityków (w 
sposób świadomy, może też niektórzy nieświadomy) w tę BRUTALNĄ GRĘ O WŁADZĘ! Niestety 
(mówię to z bólem serca) włączył się w tę grę polityczną np; W Polsce kościół rzymskokatolicki. 
Dawno już w tej grze wykorzystywany jest islam a także inne religie w tym kościoły chrześcijańskie. 
Wielu proroków, a także sam Jezus Chrystus ostrzegali kapłanów przed mieszaniem polityki z 
wiarą. 
Czy ta GRA ma jakiś związek z jakimkolwiek humanizmem, chrześcijaństwem, czy innymi religiami, 
ludzkimi wartościami ? Nie musimy przecież (jeżeli to dla nas ludzi jest za trudne) kochać drugiego 
obcego nam człowieka ale przynajmniej szanujmy jego ludzką godność ! 
W krajach tzw "realnego socjalizmu" często ich gensekowie tłumaczyli swoje niepowodzenia 
(powtarzali je jak mantrę) tym cyt "że kryzys nastąpił dlatego, że czyny rozmijały się ze słowami" -
ALE TERAZ JEST TO SAMO! NOSTRADAMUS PRZED TYM WSZYSTKIM OSTRZEGAŁ!!!W 
jednym z czterowierszy napisał, że największym ANTYCHRYSTEM nie jest osoba a ludzkie 
(jednostkowe) i ogólnoludzkie działanie! Za jego życia trwała reformacja i kontrreformacja powstał 
protestantyzm. M.Nostradamus ostrzega przed powtórzeniem się podziałów i walk religijnych i to na 
o wiele większą skalę napisał bowiem, że III wojna światowa będzie NAJWIĘKSZĄ WOJNĄ 
RELIGIJNĄ W CAŁEJ HISTORII LUDZKOŚCI!. Pisał, że wojny ideologiczne i religijne to wojny 
najokrutniejsze i najbardziej brutalne! W takich wojnach pisał CYT: ZAWŁADNIĘCIE DUSZAMI A 
WIĘC I CZYNAMI LUDZKIMI JEST NAJWAŻNIEJSZE!!! CZY MY MAMY WOGÓLE TAKĄ 
ŚWIADOMOŚĆ!? Przepraszam za słowo - Ale czy musimy dać się omamić? 
Czasami się zastanawiam czy III wojna światowa już nie trwa? 
Chodzi mi o tę informacyjną wojnę, której celem jest ZAWŁADNIĘCIE DUSZAMI I 
PRYMITYWNYMI INSTYNKTAMI LUDZKIMI, które gdzieś tam jeszcze sobie siedzą zakorzenione 
w umysłach ludzkich i czekają na "podłożenie ognia".  TA WOJNA O DUSZE I PRYMITYWNIE 
ZAKORZENIONE INSTYNKTY, GDZIEŚ TAM GNIEŻDŻĄCE SIĘ JESZCZE U NAS, MUSI 
PRZECIEŻ MIEĆ JAKIŚ FINAŁ, CZYLI SKOŃCZYĆ SIĘ TRAGICZNIE, ROZLEWEM KRWI!!! 
 
Niektórzy z tu piszących uważają, że HISTORIA musi przebiegać tak jak oni uważają! 
Otóż nie, HISTORIA SIĘ SAMA TWORZY I TO W SPOSÓB DLA NAS  BARDZO CZĘSTO 
PRZEWROTNY I ZASKAKUJĄCY! 
M.Nostradamus napisał przecież, że III wojna światowa będzie - OCZYSZCZENIEM ŚWIATA 
(łacińskie; KATHARSIS). 
Po niej czy nam się to podoba czy nie  NASZ ŚWIAT BĘDZIE CAŁKIEM INNY NIŻ TERAZ NIM 
JEST!! 
 
Co do próśb o kontynuację mojego cyklu:- 
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Mówię szczerze nie mogę tu opisywać wszystkich wydarzeń bo bezzasadne było by opracowanie i 
wydanie mojej książki. 
Poza tym mój przyjaciel ostrzegł mnie, że moje opracowania i wypowiedzi mogą być wykorzystane 
przez kogoś w celu opracowania własnej pracy( książki). Takie komplementarne przedstawienie 
przeze mnie III wojny światowej do czasu wydania książki jest więc niemożliwe. Po prostu mój 
przyjaciel powiedział mi cyt "że za bardzo się rozpędziłem" i dalej "to już nie jest swobodna 
dyskusja tylko próba napisania internetowej książki". Myślę, że ma rację i proszę, żebyście to 
przyjęli do wiadomości i uszanowali. Nie znaczy to oczywiście, że nie będę dla podsumowania 
jakiegoś tematu cytował np: tekstów Nostradamusa. Dla przykładu podam poniżej tekst na którym 
opierali się najprawdopodobniej polscy poeci romantyczni , przewidując w swoich utworach 
literackich przyjście polskiego papieża - oto on: 
….. 
 Jeden ,dwa i trzy, kraj w rozbiciu i niepokoju, 
 Dwadzieścia we krwi, opuszczeniu i przekłamaniu, 
 czterdzieści i cztery Wielka Odnowa, 
 Podwójna Arka długo nosić będzie pastorał. 
 
Wielu uważało, że ten czterowiersz nie dotyczy Polski. Niektórzy nawet uważali, że papieżem tym 
zostanie Rosjanin?! 
Wielu Polaków w tym nasi trzej romantyczni wieszczowie byli przekonani, że chodzi tutaj o 
przyszłego papieża Polaka i mieli (jak się póżniej okazało) rację. 
Z tym, że liczby 1, 2, 3 przypisywali powstaniom, te trzecie powstanie miało doprowadzić do 
wyzwolenia Polski, dlatego też Polacy tak zagrzewali do wywoływania powstań! 
Póżniej okazało się, że liczby :1, 2 i 3 to 123 lata rozbiorów Polski: 1918-1795=123 lata. 
Dwadzieścia lat, tu się Nostradamus co do naszego kraju pomylił o rok 1939-1918=21 lat, ale 
myślę, że mu to wybaczamy! 
Czterdzieści i cztery - tak przytaczał słowa Nostradamusa Adam Mickiewicz w Dziadach a 
mianowicie, że imię jego (polskiego słowiańskiego) papieża to liczby czterdzieści i cztery. 
Ale A.Mickiewicz nie wiedział, że 1989 -1945=44 lata panowania komunizmu - a to przecież polski 
papież poderwał naród do walki. 
I wreszcie słowa Nostradamusa "Podwójna Arka" - przecież to też już jest jasne- Podwójne imię 
polskiego papieża Jan Paweł i do tego jeszcze jedna dwójka II (rzymska) to jest dopiero 
PROROCTWO!!! 
TAKICH PRZYKŁADÓW JEST WIELE! NIEKTÓRE PODAWAŁEM np słynny czterowiersz o 
hiszpańskim dyktatorze Nostradamus napisał dosłownie cyt "W Hiszpanii władzę zdobędzie 
FRANCO! "  - skąd o tym wiedział,  a o Pasteurze, Hitlerze, Roosevelcie i wielu innych. 
To jest przecież niesamowite. 
 
Myślę, że czas jak zwykle okaże się zwycięstwem największego chyba do tej pory jasnowidza -
jakim był Michael Nostradamus, Wielki Prorok. 
 
Na zadane pytania postaram się odpowiadać sukcesywnie ale musicie zrozumieć nie zawsze będę 
miał czas, czeka mnie wielka wytężona praca właśnie ją zaczynam. 
 
Jak już pisałem po Wielkiej Katastrofie Kosmicznej (uderzenie odłamka komety lub meteoru) ok. 
roku 2023? nastąpią serie katastrof:huraganów, hiper huraganów, wielkich powodzi, trzęsień ziemi i 
wybuchów wulkanów. Katastrofy te spowodują częściowe zmiany linii brzegowych głównie dwóch 
kontynentów: Ameryki Północnej i Europy (choć nie tylko). Bardzo zmieni się akwen Morza 
Śródziemnego -część małych wysepek (głównie greckich) pogrąży się w morzu na zawsze. Wielkie 
fale morskie dotrą do Aten i zaleją je prawie całkowicie.Również zalane zostaną częściowo Włochy. 
Możliwe, że "włoski but zostanie rozerwany w środku na dwie części: 
"Czerwoni z południa Italii na jej północ przeprawiają się przez utworzoną cieśninę" 
Najprawdopodobniej zalana zostanie duża część Dani z Zelandią i leżącą na niej Kopenhagą a 
zatoka Botnicka połączy się z morzem Białym lub Arktycznym: "Bałtyk zostanie otwarty z dwóch 
stron". 
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Najprawdopodobniej wielka fala atlantycka dotrze do przedmieść Paryża: "mieszkańcy Lukrecji 
(Paryża) będą uciekać na dachy budowli ale nie wszystkich to uratuje". Pierwsza fala po uderzeniu 
ma dochodzić przy brzegach zachodniej Europy do ponad 300 metrów wysokości: "wiele 
przedmiotów, rzeczy i ludzi  będą póżniej znajdywać walących się na środku oceanu a woda będzie 
tak ciężka jak oliwa, że wszystkiego nie pochłonie, tam trupy dwóch lądów przywitają się za 
przyczyną piekła które przyszło z nieba!!! "Zalany zostanie też Londyn i południowa Walia. Stolica 
Anglii zostanie przeniesiona - trudno powiedzieć gdzie - ale na pewno. Może do Coventry. 
Wybuchną prawie równocześnie wszystkie wulkany europejskie jak: Etna, Wezuwiusz i Hekla. 
 
SZOK I ZNISZCZENIA będą tak potworne, że SAMOISTNIE III Wojna światowa trwająca już dwa 
lata na DWA lata USTANIE! (2021?-2023?) 
Cyt "Będą lizać rany po kamiennym ogniu". 
 
Wojna ,która jak "jak złodziej" po zawarciu "wieczystego pokoju światowego" w Jerozolimie 
wybuchnie kilka godzin po tym hucznym wydarzeniu, kongresie światowych przywódców -cyt; 
"przywódcy Gei (Ziemi) się ośmieszą". W tzw: " NOC PÓŁKSIĘŻYCA" ( wtedy na niebie nad 
Jerozolimą będzie świecił półksiężyc, a obok u góry gwiazda, planeta Mars, także rzymski bóg 
wojny czyli SYMBOLE KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NA PRAWIE WSZYSTKICH FLAGACH PAŃSTW 
MUZUŁMAŃSKICH!!!) 
Pierwsza i druga  zimy po tym wybuchu (podobne będą do tzw: " zim nuklearnych") mają być one 
bardzo surowe i cyt "okrutne" Powietrze tak zanieczyszczone różnymi GAZAMI I PYŁEM PO 
METEORYTOWYM, że rządy będą wydawały specjalne maski do oddychania o które (będzie ich 
ciągły brak) będą się nawet toczyły bójki. Bogaci będą w swoich domach zakładali specjalne 
uszczelnienia przed powietrzem z zewnątrz i klimatyzację cyt" Będą się czuli bezpiecznie w swoich 
mieszkalnych klatkach".  
Po dwóch latach przerwy (2023?-2025?) - kiedy w Europa i Ameryka Północna nie wyliżą się 
jeszcze z tej katastrofy - WIEKI TALIBAN którego większość terytorium będzie leżała w miarę 
bezpiecznej i mniej poszkodowanej katastrofą Azji rozpocznie II inwazję na Europę w roku 2025?-
Teraz przedmiotem ich zachłanności stanie się przede wszystkim Francja i istniejące już 
restaurowane Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. 
 
Ciąg dalszy: 
 
W roku 2025? Biały Turban "Jezusa muzułmańskiego" uderzy na Francję ze zdobytej przed 
katastrofą Hiszpanii, Czerwony Turban Alahima z Włoch na Szwajcarię (zostanie pogwałcona jej 
neutralność - Szwajcarzy się łudzą, że islamiści nie naruszą ich neutralności), a także na 
południową Francję, Sabaudię i Niceę i razem z Czarnym Turbanem na Niemcy i Austrię. W tej 
inwazji z nieba i morza będzie je wspomagał "strategiczny" Niebieski Turban nazywany też 
Błękitnym. Zielony Turban oczyszczający zdobyte tereny z NIEWIERNYCH będzie miał ciągłe 
pretensje do Mahdiego, że na tych terenach nie ma co do roboty bo cyt "tereny przypominają 
bezludną pustynię i nie mogą zebrać należnych łupów". 
 
Walkami jakie trwają we Francji i Niemczech, NOSTRADAMUS JEST PRZERAŻONY!!! 
… 
Ziemia stała się przedsionkiem piekieł, 
Wyobrażnia ludzka jest nic nie warta, 
Wszyscy zobaczyli czeluści DOMU Antychrysta, 
Żywi zazdroszczą zmarłym! 
 
O żadnym kraju nie ma tylu czterowierszy i sześciowierszy M.Nostradamusa jak o Francji. 
Z treści jego tekstów wynika, że bardzo osobiście przeżywa On tę inwazję na jego ojczyznę wojsk 
Wielkiego Talibanu. 
Walki o Francję opisuje bardzo szczegółowo od małych miast po duże. Ujawnia wiele szczegółów, 
które dużo mówią, a zarazem podpowiadają – UWAGA  przywódcom Francji co mają robić aby nie 
dać się Talibanowi Mahdiego!!! -Jest to niesamowite!!! 
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Z tekstów pisanych przez niego leje się krew strumieniami.Sam pisze:jest to 
niewyobrażalne,niesamowite-"nigdy tak nie było i nie będzie do roku 3797-roku do którego 
Wszechmogący dał mi wszystko zobaczyć jak w zamglonym zwierciadle!!!" 
Tak jak przy zajmowaniu Hiszpanii ,Włoch i Bałkanów -Taliban brał niewolników tak:UWAGA!:przy 
zdobywaniu Francji i Niemiec zaniechano w ogóle poboru niewolników. 
Zdobywanie Francji i Niemiec Nostradamus nazwał-cyt:" TO RACZEJ OSTATECZNA RZEŻ 
FRANCI I GERMANII" 
To od tej chwili zdobywców muzułmańskich zaczął nazywać cyt "rzeżnikami" i że Kogut(Francja)ma 
bez przerwy ścinaną głowę. 
 
Przykład Marsyli: 
* 
Marsylia skąpana we francuskiej krwi, 
Miejscowi algierczycy przeszukują dom po domu, 
Koń trojański dobrym uczniem proroka Mahometa, 
Nie Algier stał się twoim przedłużeniem-lecz ty jego! 
 
Walki i masowe mordy trwają we Francji i Niemczech od 2025 roku do roku 2030. 
Obie armie : talibańska i francuska toczą krwawe boje. 
W tym czasie z powodu bliskości obu wrogich armii nie stosuje się broni nuklearnej na wielką skalę. 
Stosuje się raczej małe ładunki nuklearne, najprawdopodobniej neutronowe. Jednak przede 
wszystkim stosuje się nowe rodzaje broni:próżniwa, grawitacyjna, laserowa i inne. Niektóre z nich 
powodują sztuczne trzęsienia ziemi i sztuczne trąby powietrzne. Stosowana jest też masowo broń 
chemiczna i bakteriologiczna. Nic dziwnego, że Nostradamus nazywa ten okres również epoką cyt: 
"czyraków i gnijącego żywego ciała". 
 
W tym samym czasie kiedy we Francji trwają okrutne walk cyt: "nieprzydatne płomienne grzyby- 
zostały przez obu schowane do koszyka" - Czarny Turban Mahdiego po zajęciu Słowacji i Czech 
stanął na południowych granicach Polski!!! 
Gdzieś na Śląsku w roku 2027?, możliwe, że w Częstochowie (oby nie!) polski Generał Dyktator 
spotyka się z Mahdim i jego delegacją, która przyjeżdża na jego zaproszenie gdzie zostaje 
podpisany (najprawdopodobniej 6-o punktowy) traktat o  "przyjażni i wzajemnym współdziałaniu obu 
stron". Generał Dyktator i Mahdi podpisują osobiście ten traktat. Jeden z jego punktów ma mówić 
"O ISLAMIZACJI POLSKI!!! -po ponad 2000 okresie CHRYSTIANIZACJI POLSKI". Generał 
wyrażnie propaguje, że buduje nową, tym razem MUZUŁMAŃSKĄ POLSKĘ, tak jak Mieszko I 
budował Polskę chrześcijańską. Równocześnie katolicki kult Matki Boskiej Częstochowskiej ma być 
zamieniony na islamski kult Matki "Jezusa muzułmańskiego" - który jest opisany w Koranie. 
Propaganda Generała Dyrektora działa na rzecz Islamu. Podległe mu służby i nowo tworzone 
jednostki którymi dowodzą oddani przez Mahdiego za dowódców żołdacy Mahdiego wprowadzają 
tzw: "WIELKI TERROR". Muzułmańskie służby wywiadowcze przysłane przez Mahdiego - działają 
szybko i sprawnie. Prześladowany jest już całkowicie rozbity kościół rzymskokatolicki i inne kościoły 
chrześcijańskie. Biskupi, księża i zakonnicy są zabijani i prześladowani. Wszędzie ze wszystkich 
kościołów i klasztorów straże muzułmańskie dowodzone przez Mahdystów obalają krzyże i 
zamieniają te świątynie w meczety lub magazyny. 
Mimo to na terytorium Polski nie wkraczają oddziały Czarnego Turbanu i nie dokonują ogromnych 
zniszczeń, oraz masowych rzezi i uprowadzeń ludności w niewolę. 
Polska po III wojnie światowej tak jak Rumunia (która tak jak Polska poddała się bez walki) staje się 
(obok Rumuni) najbardziej zaludnionym państwem w Europie również w liczbie ludności na km2. 
Natomiast cała Europa staje się dosłownie - pustynią ludnościową - szczególnie Francja i Niemcy. 
Francja (nie licząc Bułgarii, której naród zostanie całkowicie wybity w pień) będzie najbardziej 
zniszczona i wyludniona. Niemcy gdzie po klęsce ich Cesarza wybuchnie rewolucja będą się przez 
około 3 lat wyrzynać nawzajem i cyt "bez opamiętania!"  
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Przed tym jednak w roku 2025 ? na kilkanaście dni przed II inwazją Turbanów Mahdiego na Europę 
czyli Francję i Niemcy. Cesarz Niemiecko-Rzymski napadnie na Polskę Generała Dyktatora nie 
wiedząc o tym, że ten cieszy się poprzez swoją politykę prześladowania chrześcijan - poparciem 
Wielkiego Talibanu. 
Niemcy wysadzą desanty na wybrzeżu bałtyckim m.innymi w Kołobrzegu, który zostanie z morza 
zbombardowany. Miasto to zostanie powtórnie zniszczone - tak jak w II wojnie światowej. Przejście 
przez Odrę się nie uda bo Polacy użyją nowe bronie uzyskane od Kalibanu, a nieznane Niemcom. 
Nostradamus pisze cyt: że Generał Dyktator stanie się jednocześnie przekleństwem i zarazem 
wybawcą Polski" - Będzie się zachowywał jak moneta - "raz pokaże rewers raz awers". Niemcy 
zostaną zaskoczeni, że po 5 dniach Berlin zostanie przez Polaków zbombardowany a 
bombardowanie miast polskich się nie powiedzie. Po dniach walk i miernych sukcesach w wojnie z 
Polską, Niemcy na żądanie Mahdiego ogłoszą znowu jednostronny rozejm w wojnie z Polakami i się 
wycofają, 
 
Będzie to jedyne to jest pierwsze i zarazem ostatnie bezpośrednie zagrożenie Polski w 
wydarzeniach związanych z przebiegiem III wojny światowej. 
 
W jakieś trzy tygodnie po wycofaniu się Niemiec z wojny z Polską, Wielki Taliban - to jest jego 
Czarny Turban okrąży Polskę od zachodu i z Czech wyruszy na podbój mniej więcej byłego 
terytorium NRD. 
Będą się tam odbywały straszne rzezie. Do Polski będą masowo uciekać Niemcy. 
Berlin będzie przez pięć tygodni dzień w dzień i przez całe noce (bez jakichkolwiek przerw) 
bombardowany w okrążeniu przez różne typy rakiet. Na koniec przy użyciu tzw "broni unoszącej" 
chyba antygrawitacyjnej na rozkaz Mahdiego całkowicie zrównany z ziemią. Ma to być zemsta 
muzułmanów za zabicie wielu terrorystów którzy w Berlinie mają przeprowadzić w okresie tzw 
superterroryzmu - wielki zamach terrorystyczny. 
Berlin tak jak czeska Praga i inne wielkie miasta po III wojnie nie będzie już odbudowany. 
Wynika z tego, że przed podpisaniem traktatu z Talibanem Polska od południa i zachodu była 
okrążona przez jego wojska. Po zdobyciu do końca roku 2027? wschodniej części Niemiec i sporej 
części Austrii wraz z Wiedniem ("Na Praterze będzie rosła trawa") - miasto to tak jak wiele innych 
zniknie z map Europy na zawsze!Wielki Taliban,a konkretnie Czarny Turban będzie musiał się 
nagle zatrzymać!Otóż w pozostałej jeszcze wolnej części Niemiec wybuchnie krwawa i bezlitosna 
wojna domowa. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego zostanie obalone. Cesarz 
zostanie zamordowany(już dawno stolica z Berlina zostanie przeniesiona do monachium, a 
Antypapież zostanie wydany Mahdiemu. Przed tym będzie zmuszony przez niego do uczestnictwa 
w Koszycach w mszy satanistycznej. Ale o tym póżniej będzie inny opis. Mahdi popierał satanistów 
w walce z chrześcijanami i będzie to jedyna niemuzułmańska grupa wyznawców ciesząca się jego 
względami. Pózniej na oczach Mahdiego antypapież Cesarza Niemieckiego (po satanistycznej 
mszy) zostanie przez satanistów na oczach muzułmanów ukrzyżowany na odwróconym krzyżu -
głową do ziemi a następnie podpalony. 
W tym czasie Czerwony Turban zdobędzie Szwajcarię cyt "groty górskie zapełnione rzeszami 
uciekinierów" i wkroczy do Bawarii. We Francj będą się już toczyły krwawe walki nad Loarą -
Czerwony i Biały Turban stoczą WIELKĄ ZWYCIĘSKĄ BITWĘ POD ORLEANEM! 
Niemcy się wyrzynają, na rozkaz Mahdiego wojska muzułmańskie przerywają ofensywę i się 
przyglądają walkom. Natomiast we Francji Prezydent zostaje zastrzelony - jest zamach stanu -
czołgi wyjeżdżają na ulice Paryża. Na Polach Elizejskich przemawia dowódca zamachowców który 
zebranej ludności umęczonej ludności opowiada o swoim śnie i mówi, że Bóg kazał mu przyjąć imię 
mitologicznego bohatera greckiego "Herkulesa" mówi, że jego rodzina pochodzi od rodziny w której 
w średniowieczu przyszła na świat Dziewica Orleańska która wyzwoliła Francję od pijawek- czyli 
Anglików. Na dowód prawdy trzyma w ręku papiery rodowe, które zostały odnalezione jakoby w 
bibliotece katedry Notre Dame, potwierdza to stojący obok niego biskup. Następnie udaje się na 
pieszo wraz z towarzyszącym biskupem na wyspę Cite do katedry, gdzie trwa uroczysta msza.  
Tam otrzymuje imię Herkules i składa przysięgę, że będzie z Talibanem walczył do końca w obronie 
Francji, Europy i Wiary Chrześcijańskiej przed wojskami Antychrysta Mahdiego. 
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Armia francuska zostaje przeorganizowana i na wzór muzułmańskich Turbanów zostają utworzone, 
a właściwie odtworzone  WOJSKOWE ZAKONY RYCERSKIE - odtąd ich znakami będą zakonne 
pereliny z krzyżami w różnych kolorach. Takich francuskich armii zakonnych będzie kilka. Będą 
składały specjalną religijną przysięgę. Ale o tym pózniej. Te zakony będą zachowywały się 
podobnie jak Turbany Mahdiego. 
BĘDĄ MORDOWAŁY WSZYSTKICH MUZUŁMANÓW KTÓRZY DOSTANĄ SIĘ W ICH RĘCE!!! 
Najpierw we Francji wymordują całą 5-tą kolumnę muzułmańską. Francja pierwsza z krajów 
europejskich skończy z humanitarnym prowadzeniem wojny! 
 
TERAZ TOTALNA WOJNA RELIGIJNA BĘDZIE PROWADZONA PRZEZ WSZYSTKICH!!! 
Chyba Nostradamus i inni jasnowidze nie przesadzają że I i II wojny światowe to WIELKIE NIC w 
porównaniu z tą trzecią, która ma nadejść!!! 
 
Bułgarzy nie wyginą dlatego, że będą inaczej traktowani jak inni chrześcijanie. 
Po prostu populacja ich się ciągle zmniejsza (w sposób tragiczny jak w Rosji) na ponad 7 milinów 
mieszkańców tego kraju jest ich obecnie mniej niż 5,5 miliona. Inwazja muzułmańska ten nieliczny 
naród po prostu zmiecie. Poza tym wiele państw muzułmańskich ma problemy z utrzymywaniem 
stosunków z tym państwem. Prawie połowa terytorium tego państwa położona na południu została 
przyłączona do tego kraju dopiero po wojnach bałkańskich, które miały miejsce przed wybuchem I 
wojny światowej na początku XX wieku. Te tereny należące przedtem do Cesarstwa Bizantyjskiego, 
a póżniej Tureckiego Imperium Osmańskiego (Wielkiej Porty Ottomańskiej) zamieszkują właśnie 
głównie Turcy czyli tereny w pasie przygranicznym z ich faktyczną ojczyzną. Pierwotna Bułgaria 
(Carstwo Bułgarskie) przed opanowaniem jej w XV wieku przez Turków Osmańskich obejmowała 
północną część obecnego terytorium Bułgarii i południową część Rumunii. W okresie wielkiego 
rozkwitu obejmowała nawet prawie całe terytorium obecnej Rumunii. 
Nostradamus napisał,że konflikty w zachodniej Azji będą stanowiły preludium do wybuchu III wojny 
światowej, jak konflikty bałkańskie stanowiły preludium do wybuchu I wojny światowej. 
 
Nostradamus wspomina o tym,że wszystkie wojny i kataklizmy są karą za ludzkie grzechy. 
Mówi On o tym głównie w swoich listach do Henryka Szczęśliwego i Syna Cezara ale nie tylko. 
Pozostałe rozważania są natury teologicznej i może wrócimy do tego tematu przy opisie tematów 
związanych z Biblią. 
 
Należy jednak wg mnie pamiętać o kilku zasadniczych sprawach: 
 
po1. Bóg nazywa siebie Jahwe czyli cyt "Jestem, który Jestem lub Jesteśmy, którzy Jesteśmy. 
Tę wieloosobowość chrześcijanie tłumaczą "Trójcą Świętą": 
Bóg każe się więc traktować jako istotę złożoną (wieloosobową) wieczną i bez czasową! 
po2. Nie człowiek jest wrogiem Pana Boga tylko zbuntowany Szatan Archanioł jako nieczysty Duch, 
fałszywy bóg. 
po3.To szatan (zły duch) walczy w każdym człowieku (w duszy człowieka) z Panem Bogiem 
(dobrym duchem) aby poprzez jego (człowieka) uczynki i niecne myśli przyciągnąć duszę człowieka 
do swojego królestwa, nie oddać jej Bogu. 
po4. Wcześniejsza (nawet w wieku dziecinnym)śmierć człowieka jest spowodowana machinacjami 
szatana, a nie Pana Boga, poprzez wpływanie, kuszenie ludzi do działania przeciwko sobie lub 
innym osobom. 
Tylko śmierć męczeńska za wiarę lub grzechy innych jest rozumiana jako śmierć zadana przez 
Dobrego Ducha, Pana Boga. 
Można na ten temat pisać bardzo wiele ale o tym ewentualnie innym razem. 
 
Jestem katolikiem (rzymsko-katolikiem) całe Pismo Święte czyli Biblie znam doskonale i to zarówno 
Stary Testament czyli Stare Przymierze z Bogiem, jak i Nowy Testament czyli Nowe Przymierze z 
Bogiem. Niektóre Księgi Starego Testamentu tak jak np. "TORA" czyli Pięcioksiąg jest wspólną 
Świętą Księgą i Żydów i Chrześcijan. Bogiem Żydów i Chrześcijan  jest jak napisałem Jahwe. 
Pierwszą Księgą Tory jest Księga Rodzaju dla Chrześcijan SŁOWO BOŻE wyrażone Przez Jahwe 
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(Jestem Który Jestem) na kamiennym Dekalogu (dziesięciorgu przykazaniach) przekazanym 
Mojżeszowi na górze Syna,  utożsamianą z Biblijną górą Horeb. Moja wypowiedż o Bogu jest 
zgodna z Pismem Świętym - Biblią. 
Bogiem Muzułmanów jest Allah (wybrany przez Mahometa za jedynego prawdziwego), dawniej 
jeden z bogów ich religii przed islamskiej czyli pogańskiej, nie jest to rozumiany przez 
judeochrześcijańskie Święte Księgi - Jahwe. Niektórzy oczywiście próbują udowodnić, że Allach to 
ten sam Bóg co Jahwe. JEST TO NIEZWYKLE GROŻNA DEFINICJA - krzewiona przez różnej 
maści krzewicieli islamu, ateistów a nawet niestety części chrześcijan (w tym katolików) podatnych 
na różną antychrześcijańską propagandę, która zmierza do jednego ZNISZCZENIA 
CHRZEŚCIJAŃSTWA!!! 
Święta Księga muzułmanów: Koran Sunny pisane wierszowanymi tekstami języka klasycznego (już 
martwego) staroarabskiego nie posiadają wspólnych ksiąg jak religie judaistyczne i chrześcijańskie. 
Mało tego dla przykładu przeinaczają te księgi (judeo-chrześcijańskie). 
Np. Księga Rodzaju w naszej i żydowskiej Biblii twierdzi, że Abraham na górze Moria miał ofiarować 
syna (Abrahama i Sary) Bogu Jahwe. Izaak to potomek Żydów. 
Koran przeinacza tę powstałą ponad 2000 lat przed powstaniem islamu księgę. Otóż Arabowie i inni 
muzułmanie twierdzą, że to inny syn Abrahama i Sary a mianowicie Ismael (przodek Arabów miał 
być ofiarowany Allahowi. Muzułmanie twierdzą też, że Jezus z Nazaretu nie był Synem Bożym a 
tylko prorokiem i to mniej ważnym od Mahometa i nie umarł na krzyżu (nie był ukrzyżowany) a 
zmarł śmiercią naturalną. Uważają oni (muzułmanie), że chrześcijanie kłamią pod wpływem swoich 
apostołów. 
Takich różnic jest bardzo dużo!!! 
Z Żydami posiadamy niektóre wspólne księgi - z muzułmanami żadnych!!! 
 
Dziwię się, że niektóre osoby mające inne zdanie uparcie wypowiadają się na tej stronie TO 
ZAWSZE OZNACZA, ŻE ICH: poglądy, przekonania i wiara  W TO CO PISZĄ, SĄ BARDZO 
CHWIEJNE! 
 
Domyślam się, że najprawdopodobniej chodzi Panu o ustalenie dat przyszłych wydarzeń z 
potwierdzonych wydarzeń, które miały już miejsce przy pomocy podawanych przez Nostradamusa 
dat lub np tzw.czwartków. 
Ale nie jest to takie proste, chyba o tym już pisałem. 
po1.Dla większości wydarzeń szczególnie tych janusowych (dotyczących np: dwu lub więcej 
zdarzeń z różnych epok historycznych, które można do tekstu dopasować-tzw:wieloznaczność). 
Nostradamus w ogóle nie używa dat bo dla wielu wydarzeń było by to bez sensu musiał by podać 
dwie lub więcej dat. 
po 2. Dokładnych dat z kalendarza gregoriańskiego w/g mojej wiedzy użył tylko dwóch: roku 1999 i 
roku 3797. 
po 3. Lata liturgii Nostradamus użył tylko i wyłącznie do dat mających coś wspólnego z III wojną 
światową i oczywiście jej przebiegiem do określenia tego tematu prócz wspomnianego przeze mnie 
wcześniej roku 1999 nie używał żadnych innych dat, stąd kłopot. W/g mojego rozeznania rok '600 
liturgii jeszcze nie zaistniał chyba, że przyjmiemy ten rok za rok 2001-rok powstania 
superterroryzmu - ale jak już pisałem może to być rok 2012 lub inny. 
po 4. Dla wydarzeń przeszłych używał innych dat np mówił o roku 1 w którym we Francji powstanie 
republika, póżniej okazało się, że użył nowego francuskiego kalendarza rewolucyjnego. Republika 
we Francji powstała w roku 1792  to jest  1 -y rok nowego kalendarza. Używał różnych kalendarzy 
np. żydowskiego ale zawsze gmatwał je z różnymi zdarzeniami astrologicznymi. Ale jest to już inna 
sprawa jest to bardzo szeroki temat. 
Niektóre jego teksty nie są trudne do rozszyfrowania (te z przyszłości) ale są one nieliczne, 
natomiast trudno rozwikłać datę zdarzenia. Np o rewolucji przewrocie w Rosji napisał cyt: 
wybuchnie w trzy po wybuchy pierwszej światowej.  
Co do czwartków to na ich podstawie nie można określić przyszłości, która nadejdzie. 
Nigdy bowiem nie liczył on żadnych lat od jakiegoś czwartku.Ten dzień pojawia się wiele razy w 
jego tekstach, ale nie ma tu jakiegoś zaszyfrowanego kodu wydarzeń (badano to!) -chyba, że 
wszystkie czwartki się już wydarzą ale jest ich sporo np:cyt: 
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Czterech w czwartek opuści Układ, 
Nigdy nie powrócą, choć nie zginą, 
Odezwą się dopiero do własnych potomków, 
Za przyczyną słowa odwiecznych duchów. 
 
Z wydarzeń historycznych wynika, że Bretania wskutek ukształtowania terenu zawsze była trudna 
do zdobycia przez wszystkich agresorów. Do królestwa Francji była przyłączona bardzo póżno. 
Tam i W Akwitanii będą lądować wojska alianckie z W.Brytanii a nie w Normandii jak w II wojnie 
światowej. 
Bretończycy to ludność celtycka która przybyła z Brytanii (Wielkiej Brytanii) w V w. n.e. na te tereny 
po podboju tej wyspy przez plemiona germańskich: Anglów, Sasów, Jutów i Fryzów przybyłych z 
obecnych północnych Niemiec i Danii. 
 
Ciąg dalszy wydarzeń: 
 
RYCERSKIE ARMIE ZAKONNE; 
 
Jak już wspomniałem nowy przywódca francuski Herkules uzyska pełnię władzy państwowej. 
Wszystkie instytucje demokratyczne zostaną rozwiązane. 
 
Utworzony zostanie NOWY DYREKTORIAT w którego skład będą wchodziły 3 osoby: Herkules, 
Biskup Paryża i uwaga! młody ale już zasłżony w boju przyszły Król Francji i Zachodniej Europy -
Henryk V Szczęśliwy. 
Najprawdopodobniej rok przed tym otrzyma on szlify generalskie od samego Herkulesa za 
dzielność i waleczność jego armii to Henryk Szczęśliwy da pomysł przekształcenia cywilnej armii 
francuskiej na wojsko zakonne! 
Początkowo te 3-y osoby będą żyły w wielkiej przyjaźni, jednak już za kilka lat wskutek 
zachłanności materialnej, nepotyzmu i szerzeniu korupcji między nim a Herkulesem dojdzie do 
walki zbrojnej - to jest Wojny Domowej. 
Armia Zakonna-Rycerska Czerwonego Krzyża pod dowództwem Henryka Szczęśliwego, która 
będzie odnosiła większe sukcesy militarne niż Armia Zakonna-Rycerska Czarnego Krzyża 
Herkulesa  zostanie zaatakowana. Ale o tym póżniej. 
Teraz obaj przywódcy działają razem z tym, że Henryk Szczęśliwy klęczy w katedrze Paryskiej 
przed Herkulesem i przyrzeka mu dozgonną wierność a przysięgę odbiera Biskup Paryża, który 
zresztą póżniej (też za parę lat) za poparcie Henryka w konflikcie na rozkaz Herkulesa zostanie 
zgładzony. 
 
Prócz tych dwóch największych Armii Zakonno-Rycerskich powstaną pózniej jeszcze inne jak 
Krzyża Czerwonego na na żółtym tle, Czarnego na czerwonym tle czy Krzyża Błękitnego -
Francuska Marynarka Wojenna. 
W miarę powiększania się sił sprzymierzonych i inne kraje chrześcijańskiej (tej niepodbitej jeszcze 
Europy w tym Polska) będą tworzyły swoje zakonne siły zbrojne. 
 
Teksty źródłowe przepowiednie na XXI w i dalej (ver. angielska): 
http://www.michelnostradamus.org/quatrainsfuture.html 
inne: 
http://www.michelnostradamus.org/ 
wyszukiwarka haseł z wszystkich dzieł Nostradamusa: 
http://www.nostradamus-repository.org/ 
i oryginalne skany z dostępnych źródeł: 
http://run.to/nostradamus 
 
Za "karę" wyznaczam Panu następną pielgrzymkę na Jasną Górę. I niech Pan dalej pisze!!! 
Pozdrawiam 
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Zajrzałem na tę stronę i cóż widzę? Walka ze mną idzie na całego, o czym mnie ostrzegano! 
 
Odpowiadam temu Panu i innym swoim przeciwnikom: 
po 1. Znam te strony tak jak i wiele innych tu nie wymienionych i według mojej wiedzy nie zawierają 
wszystkich dzieł jasnowidza M.Nostradamusa. Takich kompletnych szczegółowych opracowań 
jeszcze nie ma, pomimo, że są takie sugestie. 
po 2. Tak jak już pisałem ja nie mam obowiązku tłumaczenia tekstów Nostradamusa tak jak inni -
interpretacje są różne. 
 Nie wszystkie tłumaczenia tam zawarte np: na język angielski czy polski mi odpowiadają. 
Pisałem już, że jeden czterowiersz, sześciowiersz, czy inny tekst może mieć kilka a w niektórych 
przypadkach i więcej tłumaczeń. 
Pisałem też, że mój dość szczegółowy opis wydarzeń z przed a także z samego przebiegu III wojny 
światowej jest oparty nie tylko na przepowiedniach wynikających z treści tekstów Nostradamusa 
(podawałem szereg czterowierszy i sześciowierszy tylko dla przykładu, żeby podbudować swój opis 
wydarzeń bo jego twórczość jest najobfitsza), ale również z innych proroctw, przepowiedni tajemnic 
itd. Na wstępie podałem przecież prawie wszystkie żródła na których będę się opierał. 
 
Co do przebiegu III wojny światowej polecam wszystkim tu czytającym mój opis jej przebiegu n/w 
książkę przetłumaczoną na język polski: 
 
AUTOR: PETER LEMESURIER.  
TYTUŁ: NOSTRADAMUS.-tytuł oryginału: Nostradamus The final reckoning  
Copyright 1955 by Peter Lemeusier 
Redaktor:Jacek Ring. 
Ilustracja na okładce  
Agencja EAST NEWS 
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Copyright by Wydawnictwo Da Capo 
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Wielka Piramida 
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 Af al fin 
Jest to książka przełomowa Peter Lemesurier jest ekspertem światowej sławy w przepowiedniach -
głównie Nostradamusa. W/w książka zawiera: opisy wydarzeń związanych z ekspansją islamu na 
świecie w tym w Europie czyli przebieg III wojny światowej, mapy powiększania się imperium 
islamskiego (zagarnięcie prawie całej Europy) - to on m.innymi po raz pierwszy zaznaczył, że armie 
islamskie przybiorą nazwy kolorowych TURBANÓW. 
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W zasadzie książka ta jest zgodna z moim opisem, ja go tylko uszczegóławiam i podaję wielele 
innych faktów, które wg mnie się spełnią. Ta książka wydana również w języku polskim najbardziej 
potwierdza moje opisy. 
Oczywiście niektóre zdarzenia i fakty ujmuję trochę inaczej i bardziej szczegółowo, ale mam do 
tego prawo. 
Myślę, że tę książkę będziecie mogli zdobyć - a warto!!! - wtedy sami ocenicie mnie i moich 
przeciwników. 
Myślę, że możecie poprosić o jej dostarczenie różne firmy kolportujące książki lub wydawnictwo. 
Jeżeli ta książka niedowiarkom nie wystarczy, to jestem w stanie podać inne. 
Ta książka, którą bardzo polecam nie jest gruba zawiera 222 strony ale 2/3 jej treści to opis III 
wojny światowej z mapami (czarno-białymi) i kalendarium wydarzeń ja podaję tylko inne daty i nieco 
inny przebieg zdarzeń. 
Pisałem i powoływałem się m.innymi na tego badacza i autora już wcześniej(proszę sprawdzić)-
którego bardzo szanuję. 
 
Po 3. Nie zgadzam się z sugestiami wyrażonymi na tych i innych stronach, że Nostradamus 
przewidywał koniec świata np w roku: 2010, czy w roku 2012 albo innych latach i łączył je z 
wydarzeniami związanymi z wybuchem III wojny światowej jak też z wydarzeniami opisanymi np:   
w Apokalipsie Świętego Jana - do niej jak pozwolicie to jeszcze powrócę. 
Jak już pisałem Nostradamus swoje proroctwa zakończył na roku 3797!!! o czym jednoznacznie 
napisał. Ten rok też nie będzie końcem ludzkości będzie to jak napisał cyt: "przejście człowieka z 
epoki ciała do epoki ducha, dla tego Wszechmogący za ten horyzont nie pozwolił mi spojrzeć!" 
Wtedy to nie ciało a duch stanie się dla człowieka najważniejszy, człowiek faktycznie osiągnie 
nieśmiertelność! 
Nostradamus mimo opisu okrucieństw wielu katastrof i wojen w tym tej najtragiczniejszej w dziejach 
ludzkości-jak pisał III wojny światowej był pozytywnym prorokiem a nie negatywnym. 
Powiedział, że ludzkość zgodnie z chrześcijańską nauką wiary przejdzie do innego życia, do drugiej 
Jerozolimy tej związanej z Bogiem. 
CI którzy mówią (również badacze), że Nostradamus wieszczy koniec świata i zagładę ludzkości 
mówią nie prawdę. 
Apokalipsa św.Jana mówi nie o końcu ludzkości tylko o bieżących cierpieniach ludzkości (o różnych 
karach tzw: Babilonach, otwartych pieczęciach: katastrofach naturalnych, chorobach, głodzie, 
wojnach i na końcu o sądzie ostatecznym i życiu w przyjażni z Bogiem - mówi o drugiej lepszej 
ZIemii - o drugiej lepszej Jerozolimie. 
WIZJE NOSTRADAMUSA BYŁY BY NIE ZGODNE Z CHRZEŚCIJAŃSKIMI ZASADAMI WIARY 
GDYBY MÓWIŁY O OSTATECZNYM KOŃCU LUDZKOŚCI przed sądem ostatecznym, o tym 
należy pamiętać! 
Zycie na Ziemi i w Kosmosie ma być tak wspaniałe w przymierzu z Bogiem, że po osądzeniu 
poprzednich czasów (etapów dziejów ludzkości-ludzkość ma zrozumieć w końcu słowo Boże i 
realizować je, a nie tylko słuchać, ma wejść na nowy wyższy bo duchowy poziom życia! 
po4. Pan "Mondry" nie mylić z mądrym, wyrażnie się czegoś boi skoro założył przeciwko mnie 
(Centurionowi) stronę do tego nazywając mnie psychopatą. 
Ale to nie jest żadna nowość psychopatami nazywano i Nostradamusa i G.Bruna (spalono go na 
stosie) i Galileusza (areszt domowy) i nawet Kopernika i wielu wielu innych. 
po 5.  Do Pana wyznającego Islam, Pan nie będzie hipokrytą i lepiej nic nie mówi o Częstochowie. 
Poza tym Ja Panu niczego nie nakazuję np: pielgrzymki do Mekki! Więc jakim prawem Pan to 
robi,nie jest Pan moim spowiednikiem - w ogóle takich u was nie ma. 
Jak się zachowują muzułmanie to najlepiej widać w różnych krajach islamskich. 
Np w Arabii Saudyjskiej kara śmierci grozi nie tylko ateistom ale wyznawcą innych niż muzułmańska 
religii. 
Posiadanie Biblii czy łańcuszka z krzyżykiem na szyi jest karane śmiercią. Chrześcijanka 
wjeżdżając do Iranu i niektórych innych krajów Islamskich, musi się przebrać w kobiecy strój 
muzułmański. 
W islamie ślub kobiety z mężczyzną nie jest świętym sakramentem a zwykłym kontraktem religijno -
cywilnym zatwierdzonym przez mułłę. 



 135 

W niektórych krajach muzułmańskich te kontrakty (śluby na chwilę) są zawierane przez miejscowe 
prostytutki i to wiele razy dziennie i po "usłudze" wydawane są przez tegoż mułłę rozwody, wszystko 
oczywiście za dużymi opłatami. 
Nie chciałem i nie chcę robić Panu przykrości ale czasami muszę być jednoznaczny. Ja Pana nie 
zaczepiam! 
Niech mi Pan więc nie chwali islamu bo znam tę religię bardzo dobrze. 
U Was nie ma żadnej mszy tylko wspólne modlitwy: wychwalanie Allaha i proroka Mahometa i 
wypowiadanie koranicznych cytatów, w niezrozumiałym dla większości klasycznym arabskim 
języku. 
Ale rozstańmy się w pokoju, więc powiem na koniec po arabsku – szukrit - czyli dziękuję. Niech Pan 
przejdzie na stronę "mondrego"- oczerniającego moją osobę. 
JA NIGDY PRZECIWKO NIKOMU BYM TAKIEJ STRONY NIE ZAŁOŻYŁ,  BO NIE JEST TO 
POSTĘPEK CHRZEŚCIJAŃSKI!!! 
Myślę, że nie będzie Pan już męczył siebie i mnie, nie przekona mnie Pan do swojej religii i 
pańskiego Wojownika, Proroka Mahometa. 
 
II inwazji Kalifatu Wielkiego Talibanu Na Europę do roku 2034? 
 
Dalszy ciąg inwazji na Francję: 
 
Pomimo zniszczenia "Marianny" - republiki Francuskiej i zabicia Prezydenta Francji w wyniku 
zamachu stanu dokonanego przez namaszczonego w katedrze paryskiej Herkulesa, który odgrywa 
główną, dyktatorską rolę w Dyrektoriacie powołanym na wzór Napoleoński i reformy armii 
(powołanie rycerskich wojsk zakonnych) - Francja ponosi jednak dalej klęski w wojnie z Wielkim 
Talibanem! Ale zwycięstwa Talibanu przychodzą z coraz większym trudem! 
) 
Marianna wskutek zdradliwej śmierci przywódcy, 
W trzeci czwartek siódmego w dyrektoriat przemieniona, 
Krwiożerczy Mahdi spotka równie karnego i okrutnego, 
Na jego drodze Herkules u siebie zadaje śmierć wyznawcom Proroka! 
) 
Rzeki i strumienie wraży przypływ tamują, 
Lecz ognia poprzedniego nikt zagasić nie zdoła: 
Galopem mknie przez Francję szybki jak pogłoska; 
Niszczy po drodze domy, kościoły i pałace. 
) 
Pani umiera w 'sześćset piętnastym, dwudziestym, 
Wkrótce ulewne deszcze spadną z nieboskłonu, 
Ognia i Żelaza nawałnica ta porazi, 
Wolną: Brytania, Flandria i kraina między nimi, 
Długo prosili o pomoc sąsiadów, aż ich na stronę wojny przeciągnęli. 
) 
Saturn i trzy w Wodniku 
Za dnia ulewą usiedzą Mozę i Luxemburg, 
Zalewając Lotaryngii miasta i fortece, 
Góry i równiny pełne wiadra zdrady! 
) 
Słoń,Wielbłąd i Kogut bez opamiętania, 
Armie męczenników nie znają litości, 
Wszystko co obce ,przeszkodą dla wiary, 
Upiorna wojna życiem wszystkich żywych! 
) 
Obficie popłynie krew sług Kościoła: 
I długi czas minie, nim płynąć przestanie, 
Jak gdyby to płynęły rzeki tak czerwone! 
Smutek, ruina, ból czeka całe kapłaństwo. 
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) 
Żółty rycerz z rozkazu Chirena, 
Przedpola armii z wrogów gorliwie sprząta, 
Pędzeni, zabijani i pozbawieni praw, 
Świątynie i ich domy w ruinie lub własności wojska. 
 
Podałem kilka przykładów inwazji na Francję-wynika z nich, że w rękach armii Herkulesa i Chirena 
(Henryka V Szczęśliwego) pozostaje już tylko Bretania, Flandria i ziemia pomiędzy nimi 
najprawdopodobniej Normandia oraz otoczony zapewne z trzech stron Paryż. Do wojny z Wielkim 
Talibanem przyłączają się Zjednoczone Niderlandy (dawne Belgia i Holandia - ta mała pozostała 
część po katastrofie kosmicznej) - z powrotem zjednoczone w jedno państwo, oraz Wielka Brytania. 
Z tekstów wynika,że prowadzona III wojna światowa w Europie staję się już jednoznacznie 
fanatyczną wojną religijną pomiędzy islamem i chrześcijaństwem. 
Żólty rycerz (zakon) stosuje w stosunku do muzułmanów tę samą (przejętą od Zielonego Turbanu) 
politykę niszczenia fizycznego islamistów - czyli V kolumny na własnych terenach. Był to pomyśł 
Herkulesa i Henryka V Szczęśliwego. 
TA WOJNA STAJE SIĘ JUŻ TOTALNĄ Z OBU STRON!!! 
W tym samym czasie w USA trwa jeszcze w najlepsze II Wojna Domowa. 
Niemcy po zabiciu własnego Cesarza dalej się wyrzynają - w tym wewnętrznym rozgardiaszu 
(anarchii) po upadku restytuowanego Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego -
uczestniczą miejscowi muzułmanie i podżegający ich Taliban Mahdiego. 
Chiny po opanowaniu azjatyckiej Rosji szykują się do wojny z Indiami - Polska podpisuje z nimi (w 
wyniku mediacji Wielkiego Talibanu) pokój. 
 
Myślę, że lata 2010-2013 to lata w których Zachód poniesie całkowitą wojskową klęskę w 
Afganistanie i powstawanie Wielkiego Talibanu się rozpocznie. 
 
) 
Śniady do Azji wyśle nowe wojska, 
Kraj studnia zatopi ich wszystkich, 
Wielka klęska i zniszczenie nowego miasta, 
Będą początkiem upadku morskiego Neptuna. 
) 
Po wielkich klęskach wielki kryzys, 
Dumny w nieładzie i w nieporządku, 
W wielkiej Radzie nie pięciu a dziesięciu, 
Niedługo potem mocarstwo opuści rubieże. 
 
Myślę, że jesteśmy w przededniu wielkich wydarzeń mających ogromne znaczenie dla przyszłości 
naszego świata!!! 
 
Trudno mi powiedzieć co będzie z tamtejszym kościołem rzymsko-katolickim. 
Na temat obu Ameryk (Północnej i Południowej) najwięcej informacji jest odnośnie przewidywanych 
tam katastrof naturalnych, które mają być ogromne, większe niż na innych kontynentach, 
szczególnie w pasie południkowym związanym z górami Andami i Kordylierami. 
Z tekstów wynika, że ponieważ po śmierci ostatniego rzymskiego papieża (następni uznani będą 
zasiadać w Avinionie już na stałe) Piotra II Rzymskiego (Petrus Romanus) najpierw przez kilka lat w 
ogóle nie będzie papieży a póżniej będą wybierani różni tzw antypapieże, którzy będą ze sobą 
rywalizować. W pewnym momencie (w czasie III wojny światowej) ma być ich nawet równocześnie 
6-u.Trzech papieży w Europie: pierwszy nominowany przez Cesarza Rzymskiego Narodu 
Niemieckiego z siedzibą w Monachium, drugi mianowany przez Herkulesa we Francji z siedzibą w 
Reims, a trzeci mianowany przez Mahdiego z siedzibą w Rawennie we Włoszech, którego 
zadaniem ma być uznanie przez chrześcijan zasad koranicznych m.innymi wyższości Proroka 
Mahometa nad Jezusem i obalenie "mitu" "zmartwychwstania Chrystusa". Póżniej Mahdi każe tego 
"swojego" papieża zabić i całkowicie z niego zrezygnuje - już po prawie całkowitym opanowaniu 
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Europy-po prostu będzie on służył jako "narzędzie" w jego działaniach, a póżniej stanie się 
niepotrzebny-tym bardziej,że jego wpływ na kapłanów i wiernych będzie prawie żaden. 
Czwartego papieża (swojego w Azji ) wybiorą Filipiny kraj w zasadzie rzymskokatolicki. Piąty będzie 
wybrany przez Brazylijczyków z siedzibą w Rio de Janeiro. A szósty w Argentynie. Kraje 
hiszpańskojęzyczne nie uznają bowiem papieża brazylijskiego. Brazylia (kraj portugalsko języczny) 
będzie toczyła wielką wojnę zresztą (w tym samym czasie kiedy w Europie będzie trwała III wojna 
światowa) z Argentyną i innymi państwami hiszpańskojęzycznymi Ameryki Południowej 
zjednoczonych w restytuowaną Wielką Kolumbię. Będzie to wojna na wyniszczenie przeciwnika. 
Wojna ta nie zakończy się przegraną przez żadną ze stron, najprawdopodobniej zostanie około 
2040 roku podpisany rozejm, a następnie pokój. Wojna ta póżniej w całej Ameryce Łacińskiej 
będzie uznawana za Wielką niepotrzebną Tragedię tamtejszych narodów! 
O wielkiej przemianie w świadomości ludzkiej mówią wszystkie przepowiednie (religijne proroctwa i 
tzw: tajemnice). 
Z 9 miliardów ludzi, które będą zamieszkiwały Ziemię w przededniu III wojny światowej ma zostać 
około 3 miliardów. 
Katastrofy naturalne i wojny spowodują wzrost religijności wszystkich ludzi. Wielkie cierpienia, 
choroby, codzienny głód, wyzysk, przymusowa wielogodzinna praca, terror, gwałty i 
prześladowania, a także przywrócone przez Wielki Taliban niewolnictwo (będzie używane też 
straszne bronie, nie tylko broń jądrowa ale też bakteriologiczna i chemiczna, powstaną i będą 
używane też inne (dotychczas nieznane) spowoduje to wszystko WIELKIE ZAMIESZANIE 
RELIGIJNE. Będą powstawały różne sekty. W Europie (nie tylko) np. w Niemczech najliczniejszą 
religią będzie przywrócona do życia religia pogańska oparta na starogermańskich wierzeniach. 
Modne staną się modły w tzw "świętych gajach" na łonie natury gdzie różnym pogańskim bogom 
będą składane ofiary nie tylko ze zwierząt ale i z ludzi! Póżniej z powodu głodu te zabite ludzkie 
ofiary będą przez wszystkich "modlących się" spożywane!!! Powstanie nowe pogańskie kapłaństwo 
z Niemieckim Arcykapłanem tajemniczym Siwobrodym Pecus-em otoczonym przez 12 ślicznych 
dziewic. Jego siedzibą ma być pałac zbudowany w środku lasu niedaleko Hannoveru. To m.innymi 
nowi poganie przyczynią se do obalenia restytuowanego Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu 
Niemieckiego. Wiara pogańska tak się zakorzeni w Niemczech, że po III wojnie światowej Henryk V 
Szczęśliwy przeprowadzi trzy zbrojne wyprawy przeciwko niemieckim poganom, a jak wynika z 
tekstów Nostradamusa "pogańska krew będzie się lała strumieniami". W zasadzie państwo 
niemieckie już w całości się nie odrodzi. Większa część na zachodzie aż do Renu zostanie 
przyłączona do Francji a do Polski po Łabę jej wschodnia część. 
Właściwie wielkie wojny, katastrofy i migracje spowodują olbrzymie wyludnienie wielkich połaci 
ziemi, nie tylko w Europie. 
Będzie po III wojnie światowej nagminnie brakowało rąk do pracy. 
Rozpocznie się NOWA WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW,  nastąpi generalne wymieszanie ras i 
języków-ale to już odrębna sprawa-a mianowicie wygląd świata po III wojnie. 
III wojna światowa to także jak ją nazywa M.Nostradamus cyt: "Wielka Era Głodu i Czyraków"-
będzie ona trwała jeszcze około 15 lat po III wojnie, kiedy zabliżnione zostaną powojenne i po 
katastroficzne straty materialne i kiedy medycyna znajdzie nowe sposoby leczenia strasznych 
chorób nie tylko osób które przeżyją III wojnę, ale również jego choremu potomstwu.  
 
) 
W czasie i po trzeciej,a prawie piętnaście, 
Długo będzie trwała wielka era głodu i czyraków, 
Boscy medycy znajdą sposoby by zapewnić zdrowe życie, 
I tym którzy przetrwali i tym którzy mają się narodzić. 
 
Co do innych pytań to ktoś prosił, żeby więcej napisać o tzw II Wojnie Domowej w USA, która 
będzie trwała w czasie wielkich zmagań w Europie. 
Otóż kiedy skończę opis III wojny światowej, to proszę mi ten temat przypomnieć. 
Dużo tu się mówi o 21 grudnia 2012 roku. 
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Otóż astrologowie przewidują dość specyficzny układ planet związany z tzw intelektem tj  
Merkurego, Saturna, Urana i Jowisza wzmocniony przez Pluton, który sam jest "wzmacniaczem" 
oraz energetyczny, wojenny Mars. 
Planety te będą w odpowiedniej konfiguracji w tak zwanych znakach zodiaku (odpowiednich: 
Bliżnięta, Strzelec itd), które nazywamy wzajemnymi recepcjami  a cały układ "PALCEM BOŻYM" 
LUB NAWET "POTĘŻNYM PALCEM BOŻYM." 
Nie będę tu szeroko i dokładnie opisywał tego układu wzajemnych recepcji ale ponieważ w tym 
układzie bierze udział planeta Mars starorzymski,  mitologiczny bóg wojny. 
Raczej więc w tym czasie dojdzie do jądrowego zniszczenia wojsk NATO W Afganistanie lub 
jądrowego zniszczenia (tzw: "brudna bomba") Nowego Jorku niż upadku komety (jej odłamka) lub 
meteoru nie mówiąc o tzw: końcu świata którego centurie M.Nostradamusa w ogóle nie przewidują 
a tylko źli, to jest przypadkowi tłumacze, interpretatorzy jego tekstów. 
 
Ciąg dalszy: 
 
Inwazja Wielkiego Talibanu na Europę - na Francję. 
 
Do roku 1934 Wielki Taliban zdobędzie pozostałe ziemie francuskie z wyjątkiem Bretanii. Podbije 
też część zachodnich Niemiec gdzie w Aachen, czyli w Akwizgranie (dawnej stolicy germańskich 
Franków za panowania Wielkiej Dynastii Karolingów) koronowali się władcy (królowie tego 
najpotężniejszego wówczas kraju w zachodniej Europie). 
Mahdi, tak jak kiedyś Karol Wielki, koronuje się tam na Króla Francji i zachodniej Europy aby 
upokorzyć do reszty świat chrześcijański. 
Tak więc w roku 2034?, wolnymi od muzułmanów w Europie pozostaną Bretania (półwysep we 
Francji) gdzie będą się broniły wojska zakonne Herkulesa, Nowe Niderlandy dawna części Holandii 
i Belgii, gdzie będą się broniły wojska niderlandzkie i cofające się tam zakonne wojska Henryka V 
Szczęśliwego. 
Polska i Rumunia będą w sojuszu z Wielkim Talibanem.Ziemie krajów nadbałtyckich, Białorusi, 
Ukrainy z Krymem a także południowa Rosja - do Kaukazu i część wschodniej Rosji - aż po 
Smoleńsk będą pod panowaniem Polski. 
Rosja będzie zajmowała tylko tereny północne mniej więcej od zatoki fińskiej i Estonii po góry Ural -
tam będzie graniczyła z Nowym Imperium Chińskim w którym dalej będą rządzili komuniści pod 
przewodem Wielkiego Wodza nazywanego m.innymi (jak już pisałem) - Liangiem, a także tzw: 
CZERWONYM CESARZEM. 
Moskwa i Sankt Petersburg będą całkowicie zniszczone przez chińską broń jądrową. Car rosyjski 
(tak!) będzie zasiadał w obecnym Twerze nazwanym Nowym Carogrodem (Carogrodem przez 
Słowian był nazywany dawny Konstantynopol, siedziba Cesarstwa Wschodnio-rzymskiego, a 
póżniej Bizantyjskiego). 
 
Tak będzie wyglądało zdobycie Paryża przez Mahdiego: 
 
) 
W sto dni i nocy wielki huk i grzmoty, 
Piekielne niegasnące światło nad Świętą Genowefą, 
Z gorąca królewska rzeka wyparowała,  
Piękne Miasto w objęciach podziemnego Hadesa! 
 
UWAGA: 
Święta Genowefa - to patronka Paryża 
Hades - to w mitologi greckiej bóg podziemi i świata zmarłych. 
 
Nic więc dziwnego, że Henryk V Szczęśliwy przeniesie stolicę Francji do Avinionu położonego nad 
Rodanem (stanie się on jak gdyby Nowym Paryżem), po wyzwoleniu swojego kraju od armii 
Wielkiego Talibanu. 



 139 

Z przeniesienia stolicy do Avinionu nie będą zadowoleni mieszkańcy Lyonu,którzy nawet przeciwko 
Henrykowi wywołają z tego powodu wielki bunt. Zostanie on zgnieciony siłą. Temu wydarzeniu 
Nostradamus poświęcił oczywiście odpowiedni tekst, sześciowiersz. 
 
Wolne też będą północne Niemcy, gdzie wewnętrzna rzeź w roku 2034? się skończy i powstanie w 
Hamburgu nowy rząd, który będzie współpracował z Pecusem - pogańskim arcykapłanem. 
 
W roku 2034? skończy się też w USA II wojna Domowa kraj ten będzie miał inne granice (niektóre 
południowe, głównie hiszpańskojęzyczne Stany się od nich odłączą np Teksas i Nowy Meksyk, 
zapewne Arizona część Kalifornii- a po odłączeniu się francusko-języcznego Quebecu do USA 
zostaną włączone anglo-języczne kanadyjskie prowincje wschodnie jak: Nowy Brunszwik, Nowa 
Szkocja Nowa Funlandia i Wyspa K.Edwarda. Póżniej już w końcu XXI wieku cała pozostała anglo-
języczna część byłej Kanady zostanie włączona do USA. 
Na razie w USA będzie trwała dyktatura wojskowa. 
Kraj ten zainteresuje się Europą bo zostaną odnowione po Wielkiej Katastrofie Kosmicznej, szlaki 
morskie i powietrzne, oraz nastąpi duże zagrożenie dla Wielkiej Brytani. 
W roku 2034? USA opanują "jako tako" sytuację wewnętrzną, nie będzie już głodu, chociaż będzie 
system przydziałowy zapisany w osobistych czipach-dawniej zwanym kartkowym. Kartki zostaną 
zamienione na zapisy elektroniczne tzw "czipy" wszczepiane w nadgarstek każdemu obywatelowi. 
Ten system pierwszy zaraz po rozpoczęciu III wojny światowej wprowadzi Mahdi, póżniej 
rozprzestrzeni się on na cały świat, praktycznie, fizyczne pieniądze w postaci monet lub papierów 
wartościowych w ogóle znikną i nie będą już nigdy używane. 
W ogóle po wojnie powstanie nowy ustrój oparty na kapitalistycznej własności ale jak wynika z 
różnych przepowiedni bardzo różniący się od obecnego -"bardziej ludzki"- np znikną giełdy, 
zostanie zakazany wszelki hazard i tak dalej. Ale to już inna sprawa. 
 
Teraz Mahdi będzie się przygotowywał na podbój pozostałych "mizernych" ale wolnych jeszcze od 
Talibanu części Europy, przedtem jednak zanim rzuci prawie wszystkie siły na Wielką Brytanię, 
Niderlandy i Bretanię Herkulesa wyprawi się przez Bałtyk i Morze Północne do Skandynawii, aby 
pomóc tamtejszym powstańcom muzułmańskim. Tam jednak spotka go wielka niespodzianka, 
będzie musiał po 3-ech dniach raptownie wycofać się z tej wyspy, nie półwyspu, bo jak już pisałem 
po Wielkiej Katastrofie Kosmicznej Bałtyk zostanie otwartym morzem. 
 
Wycofanie jego wojsk nastąpi z powodu rozpoczętej (po wielkich i długich przygotowaniach) wojny 
Chin NA INDIE , INDIE dotychczas nie walczące z nikim staną się WIELKIM BOHATEREM TYCH 
WYDARZEŃ !!! 
 
II MAHATMA (pierwszym był Gandhi) - jak go nazwą Hindusi dobrze obserwujący świat wokół.  
Czyli wydarzenia związane z przebiegiem III wojny światowej i wydarzenia związane z Wielką 
Katastrofą Kosmiczną ( kraje leżące na południu Azji nad oceanem Indyjskim katastrofa ta dotknie 
w niewielkim stopniu) zaskoczą: CHINY I WIELKI TALIBAN!!! 
Ludne Indie będą do wojny dobrze przygotowane i uzbrojone. CHINY z całą siła zaatakują pierwsze 
ale nad Gangesem poniosą Wielką Porażkę (niejedną) zreszytą Chiny poproszą sojuszniczy Wielki 
Taliban o pomoc! 
Ale MAHATMA nie będzie czekał uderzy pierwszy z całą siła na muzułmanów - przekroczy rzekę 
Indus i zdobędzie kolebkę Talibów Afganistan! 
Mahdi zarzuci myśl o zaatakowaniu i podporządkowaniu sobie "resztek Europy" na skutek wielkiego 
zagrożenia na wschodzie. Szybko i konsekwentnie zacznie przerzucać swoje zbrojne Turbany z 
Afryki i Europy do Azji, ale ich wojska będą w ciągłym odwrocie! Rozejm z Indiami Taliban i Chiny 
podpiszą dopiero w 2038 ? roku. I po raz pierwszy Chiny i Taliban będą musiały uznać Indie za 
równorzędnego gracza to ten kraj (czyli Indie) uzyska skromne ale ważne ustępstwa terytorialne 
Wielkiego Talibanu i Chin na swoją korzyść! 
 
USA i Wielka Brytania a także Francja Herkulesa i Henryka V Szczęśliwego podpiszą sokjusz do 
którego przystąpi UWAGA! - i POLSKA. 
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Kiedy Wojska Talibanu będą lądować na brzegach Skandynawii a Chiny napadną na Indie, a Indie 
w odwecie wkroczą na ziemie ich sojusznika -Talibanu - to w POLSCE wybuchnie WIELKI BUNT 
WOJSKA I LUDNOŚCI przeciwko Generałowi Dyktatorowi. Wielką rolę odegra przyszły Król Polski i 
PIĘCIORGA NARODÓW ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY. 
Polska wypowie natychmiast traktaty z Wielkim Talibanem i Chinami. Przyszły Krół Polski wyśle 
desanty na pomoc Skandynawom. 
Polska, Rumunia i Skandynawia przyłączą się do NOWEGO SOJUSZU: Amerykańsko-brytyjsk-
francuskiego. 
NASTĄPI WIELKI PRZEŁOM W WOJNIE!!! 
Kłopoty i cierpienia się jednak nie skończą szybko, a zaczną się nowe: 
-WIELKIE WYZWALANIE EUROPY będzie przerywane nw wydarzeniami: 
1. Wojną Francji z Wielką Brytanią tzw: "Wielką Wojną Braterską" i w tym samym czasie atakiem 
Chin i Japonii na USA, Kanadę i Meksyk tzw  "Wojna Pacyficzna" i Alaskijsko-Kalifornijska, 
morderstwo Mahatmy i rozpad Indii. 
2. WIELKIM PRZEBIEGUNOWANIEM ZIEMII - zniknięciem po wielkim trzęsieniu dna Pacyfiku i 
nagłym prawie całkowitym stopieniu czap lodowych Arktyki i Antarktyki prawie całej Japonii i wielu 
wysp w tym  indonezyjskich i filipińskich. 
3. Wielka klęska Chin oraz klęska i rozpad Wielkiego Kalibanu, Zrzucenie Bomb wodorowych przez 
Henryka V Szczęśliwego na święte miasta Islamu: Mekkę i Medynę i zatopienie w oceanie 
czarnego kamienia. 
4. Całkowita rozprawa z islamem na całym świecie. 
 
Ale o tym póżniej w miarę wolnego czasu i pod warunkiem, że nikt nie przeszkodzi w napisaniu do 
końca tej ważnej i tragicznej zarazem epoki w dziejach ludzkości. 
Ten opis (jak już nie jednokrotnie pisałem) jest podsumowaniem wszystkich dostępnych wizji (nie 
tylko M.Nostradamusa) zapowiedzianych w różnych proroctwach, przepowiedniach, a także 
zapisanych w komorach Wielkiej Piramidy Cheopsa,Świętych Księgach, Księdze Zohar, 
staroaryjskich Vedach (wiedzach) i w Aweście, księgach Sybilińskich (np:Pytii) itd. itp. 
 
Dla mnie nie ulega żadnych wątpliwości, że III wojna światowa wybuchnie i zmieni cały bieg historii 
ludzkości. 
Mogą być tylko inne (mieć inny przebieg niż opisałem) niektóre zdarzenia, czy wydarzenia. Myślę 
jednak, że dobry obserwator świata nie powinien zbagatelizować całkowicie opisanych tu 
przyszłych zdarzeń. 
 
Pisałem już, że Nostradamus napisał, cyt:"poza rok 3097 Pan Bóg nie dał mi spojrzeć, póżniej 
spełni się jego Słowo (Sąd Boży) i skończy się era ciała a zacznie era ducha, nieśmiertelni ludzie w 
przyjażni z Bogiem staną się dziećmi gwiazd, ale jeden Pan Bóg wie kiedy to nastąpi". 
 
Przed tym wydarzeniem ma być wojna ze śmiercią w której pokonaniu pomorze ludziom Pan Bóg. 
Kiedy spełnią się słowa Apokalipsy, najprawdopodobniej po tym roku ale czy będzie to rok np: 
3800, 4000 czy póżniej - tego nie wiadomo. 
 
O soborach Nostradamus się nie wypowiadał, pisał tylko ogólnie, że będą takie lub inne zmiany w 
Kościele jako instytucji,ale nie pisał czy one zaistnieją w wyniku zwoływanych soborów. W/g mojej 
wiedzy nie pisał na temat żadnego soboru, który będzie w przyszłości. 
 
Jestem Chrześcijaninem, katolikiem i to aktywnie praktykującym. 
Nie popieram więc żadnej przemocy fizycznej w stosunku do nikogo a więc np. ani do chrześcijan, 
ani do muzułmanów itd. 
Niestety ale wiele ludzi, niezależnie od swojej wiary czy poglądów uważa że swoich wrogów trzeba 
fizycznie eliminować lub prześladować. 
M.Nostradamus - tak wynika z jego tekstów - nie popierał, żadnej przemocy w stosunku do nikogo -
wręcz ostrzegał, że ci którzy powołują się na Boga zabijając innych służą szatanowi i jego królestwu 
a nie Panu Bogu i jego królestwu (tak pisał). Nie znaczy to, że islam jako religia mi odpowiada. 
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Wyrosła ona co prawda z korzenia dwóch wcześniejszych religii judaizmu i chrześcijaństwa ale jej 
prorok walczył mieczem i zabijał, Chrystus walczył słowem i dla grzeszników (przeszłych i 
przyszłych) poświęcił ciało i życie. Mahomet mówił o zdobywaniu wiernych głównie poprzez 
dżihad(walkę zbrojną) -natomiast Jezus Chrystus mówił o zdobywaniu wiernych ;przede wszystkim 
własnym przykładem, głównie ubóstwem i pokorą, i wreszcie POKOJEM I DOBRYM SŁOWEM. 
M.Nostradamus przestrzegał Biskupów katolickich, żeby nie zachowywali się jak żydowski 
Sanhedryn (odpowiednik Episkopatu). Mówił, że nadmierne bogacenie się Kościoła nie będzie 
przez Boga mile widziane. Że Bóg już raz Kościół ukarał poprzez powstanie protestantyzmu. 
Przecież nadmierne bogacenie się hierarchów kościoła rzymskokatolickiego doprowadziło do buntu 
niektórych księży i wiernych, doprowadziło do tzw reformacji. 
Uważam, że Kościół musi mieć jakieś pieniądze żeby po prostu funkcjonować, ale wszelki biznes i 
inne interesy nie powinny spychać na drugi czy trzeci plan, tej najważniejszej rzeczy jaką nakazał 
mu Chrystus a mianowicie  EWANGELIZACJIA tę można robić tylko własnymi dobrymi uczynkami, 
nawet poświęceniem a także Bożym Słowem. 
 
W poniedziałek postaram się opisać dalszy przebieg III wojny światowej chyba żebym wcześ  
niej znalazł trochę czasu ale może to być ewentualnie tylko sobota. 
 
10-lecie 2034 -2044? Walki w Europie i na Świecie w okresie 2034-2038? w/g przepowiedni i 
proroctw. 
 
POCZĄTEK WIELKIEGO PRZEŁOMU - lata: 2034-2038? 
 
W roku 2034? po zniszczeniu Rosji – Chiny (po kilkuletniej przerwie, wykorzystując walki Talibanu 
w Europie) przygotowały się już do rozprawy ze swoim odwiecznym wrogiem w Azji czyli z Indiami. 
Tzw  "Czerwony Cesarz"- Liang wysyła do Indii poprzez kotliny Asamu i Birmę olbrzymią ponad 100 
milionowe rzesze wojska tzw  "Rubinową Armię Północy" zahartowaną wcześniej w bojach z Rosją i 
"Szmaragdową Armię Południa" zahartowaną wcześniej w bojach z Wietnamczykami i Tajami. 
Przed tym lądowym uderzeniem rozpocznie się wojna rakietowo jądrowa obu państw, która 
doprowadzi do ogromnych zniszczeń materialnych i ludzkich zginie olbrzymia część populacji obu 
państw. 
Najprawdopodobniej olbrzymie połacie terytoriów obu państw i przyległych Indochin wskutek 
m.innymi promieniowania radioaktywnego a także używania broni chemicznej, najprawdopodobniej 
napalmu i innych środków nie będzie się nadawała do zamieszkiwania i uprawy roli. W/g różnych 
przepowiedni wskutek nagminnego używania również broni biologicznej (rozpylaniu w atmosferze 
zarazków zakażnych chorób) z trzy miliardowej liczby ludności obu krajów (łącznie) pozostanie po 
III wojnie światowej ponoć około 500 milionów czyli populacja obu krajów zmniejszy się 6 krotnie-
straty były by więc większe niż w Europie. O tej wojnie nie ma licznych czterowierszy czy 
sześciowierszy Nostradamusa ale to co pisze jest bardzo ważne! Otóż m.innymi pisze On, że W 
Europie nie używano niszczycielskich broni na tak masową skalę jak w wojnie Chin z Indiami. 
Myślę, że Chiny dążyły do szybkiego zniszczenia południowego (też ludnego i gróżnego 
przeciwnika jakim są Indie), bo ich wzrok coraz bardziej spoglądał na wschód, to jest na wody 
Pacyfiku na USA, Kanadę, Meksyk i Amerykę Południową. 
Najwięcej o tej przyszłej wojnie można wywnioskować ze Świętej księgi RAMAJAMY a także z wielu 
hinduistycznych przepowiedni i tekstów np. "Ved" (Wiedz) pisanych w sanskrycie. 
* 
Ambitny wódz zacznie prześladować swego wroga, 
Mimo kontrataków wkroczy do kraju przeciwnika: 
Poruszając się szybko do przodu tak zbliży się do prześladowanego, 
że pewnego dnia dojdzie do Wielkiej Bitwy w pobliżu Gangesu. 
* 
Ziejący i Rozpędzony Smok znajdzie się w kleszczach Armii Skorpiona, 
Drugi Mahatma jak chytry lis w wielkiej zasadzce zniszczy kamienne wojsko Lianga, 
Smród milionów trupów będzie się tu roznosił przez jeszcze długi czas, 
Nim żądni ziemi tubylcy wszystkie spalą i zamienią w korzystny popiół! 
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* 
Płomienne niebo nad połową Azji rozsiewające wszędzie grozę i śmierć, 
Dwaj najwięksi i najludniejsi będą walczyć o wszystko jak Tygrys i Lew,  
Po sześćset sześćdziesięciu sześciu prawie wszystko już zużyte zostanie, 
Gdy zabraknie sił, Smok z Azjatyckim Słoniem podpisze rozejm bez wiedzy Talibanu. 
 
I to właściwie prawie wszystko co napisał o wojnie Chin z Indiami Nostradamus, ale już po tych 
tekstach widać jak Wielka to będzie i zarazem Okrutna wojna na Olbrzymią nie znaną w Europie 
skalę. 
 
Ciekawostką jest to, że Nostradamus liczbę 666 użył też nie tylko do postaci Mahdiego Kalifa 
Wielkiego Talibanu, ale również do Lianga -KOMUNISTYCZNEGO CESARZA CHIN!!! 
Otóż, choć trudno w to uwierzyć przewodniczący Komunistycznej Partii Chin tzw Liang koronuje się 
na Cesarza Chin - UWAGA! - pozostawiając partię komunistyczną PRZY WŁADZY!!!. Tak więc w 
CHINACH będzie tzw: Czerwony Cesarz, który równocześnie będzie przewodniczącym lub 
sekretarzem generalnym KPCh!!! 
Ale w Chinach jest chyba wszystko możliwe po tym jak Teng Siao Ping (następca Mao) wprowadził 
w Chinach wolnorynkowy kapitalizm pozostawiając przy władzy komunistów. 
Widać, że w/g Nostradamusa i innych jasnowidzów komuniści chińscy będą nową arystokracją 
cesarską! 
Takie rządy w Chinach tzw (czerwony cesarski kapitalizm, który nic nie ma wspólnego z 
marksizmem) zapanują tam na długie lata, ale po III wojnie światowej i w Chinach nastąpią wielkie 
zmiany! 
 
Jak napisałem w jednym z poprzednich moich tekstów Indie w odwecie same zaatakują na swojej 
zachodniej granicy Wielki Taliban w wojnie z którym osiągną wiele sukcesów! Chiny zawrą rozejm z 
Indiami ale Indie będą dalej walczyć z Talibanem(nie będą chciały rozejmu) To spowoduje 
przerwanie działań w Europie i pozwoli temu kontynentowi odetchnąć i dobrze przygotować się do 
kontrofensywy (przede wszystkim przy pomocy odzyskującego (po katastrofie kosmicznej i II wojnie 
domowej) - USA. 
 
O tym postaram się napisać jutro, najpierw oczywiście o Wojnie Wielkiego Talibanu, który został po 
raz pierwszy napadnięty a tym krajem ,który się na to ODWAŻYŁ będą INDIE!!! 
 
Dziękuję za dyskusję i szereg ciekawych frapujących pytań na niektóre udzielę teraz kilku 
odpowiedzi na inne po zakończeniu opisu III wojny światowej, kiedy będzie więcej czasu na 
dyskusję. 
 
1. Jak już pisałem moja książka będzie zatytułowana cyt: "Kiedy wybuchnie III Wojna światowa" -     
i głównie będzie ona omawiała ten temat. 
Jeżeli Bóg pozwoli zabiorę się do napisania następnej książki pdt " Wszystkie znane przepowiednie 
M.Nostradamusa do roku 3797". 
Będę chciał zebrać tu wszystkie obecnie znane i dostępne teksty M.Nostradamusa również te (bo 
takie też są), które budzą wątpliwość, że ich autorem jest mistrz jasnowidz M.Nostradamus -
oczywiście wątpliwe teksty odpowiednio zaznaczę. 
Na końcu tej drugiej planowanej książki dokonam własnej interpretacji twórczości M.Nostradamusa. 
2. Adolf Hitler tak jak J.Stalin i wielu innych przywódców interesowało się twórczością 
M.Nostradamusa i posiadało swoich interpretatorów jego twórczości.Byli oni przez nich solennie 
opłacani. Ich interpretacje były zawsze zgodne z dążeniami przywódców. 
A oto przykład tekstu który był przedstawiany Hitlerowi jako jego zwycięstwo w wojnie: 
# 
W tym konflikcie wielki, który niewiele dotychczas znaczył, 
W końcu na oczach wszystkich dokona wielkiego cudu, 
Mimo ,że dotychczas wszystkiego mu brakowało, 
W niedługim czasie przy pomocy języka i ognia rzuci dumnych do kolan! 
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Ten tekst najprawdopodobniej dotyczy pierwszych sukcesów wojennych III Antychrysta Mahdiego a 
nie II Antychrysta Hitlera. 
Ponieważ w tekście nie ma żadnych wskazówek co do okresu historycznego, którego ten tekst 
dotyczy i konfliktu zbrojnego -łatwo było Hitlerowi wmówić -że tekst ten dotyczy jego całkowitego 
zwycięstwa w II wojnie światowej. 
Często dla własnych zysków interpretatorzy tekstów różnych przepowiedni naginają jich treść do 
potrzeb rządzących. 
Są to znane sprawy wśród uczciwych badaczy i interpretatorów przepowiedni i proroctw. 
Jak więc widzicie proroctwami i przepowiedniami-TEŻ MOŻNA W ODPOWIEDNI SPOSÓB 
MANIPULOWAĆ!!! 
 
3. Ja opisuję III wojnę światową tak jak została przedstawiona w różnych proroctwach i 
przepowiedniach a nie tak jak mi się wydaje. 
Czy te przepowiednie się spełnią? Myślę, że zdecydowana większość - tak! 
Przykład spełnionej przepowiedni o tzw: "wypędzeniu Niemców" ze wschodu po klęsce w II wojnie 
światowej w 1945 roku: 
# 
Po drugiej wielkiej klęsce na wschodzie wielkie wydarzenie, 
Szaleniec Hilter po śmierci jeszcze raz rozbudzi demony nienawiści, 
Jego przegrany i osamotniony germański naród złamanego krzyża, 
Milionami będzie pędzony przez rubieża odzyskanej słowiańszczyzny! 
 
Jeszcze jedno teksty ze słowem Hilter i jeszcze niektóre inne były przez astrologów Hitlera skrycie 
ukrywane lub fałszowano ich treść: Hitler, Stalin - ba! nawet Lenin (oficjalnie niewierzący 
utrzymywał swoich astrologów i tzw: jasnowidzów. Wszystkie teksty były tak tłumaczone (albo 
ukrywane) aby zadowolić swoich "pracodawców"! 
 
Ciąg dalszy przebiegu III wojny światowej w latach 2034-2038? 
 
INWAZJA INDII NA WIELKI TALIBAN. 
 
Kiedy w 2021? roku wybuchnie III Wojna światowa rząd Indii ogłosi neutralność i będzie bacznie 
obserwował inwazję Chin i Japonii na Rosję a także inwazję Wielkiego Talibanu na Afrykę Północną 
,Turcję i...Rosję -na prośbę Chin. 
Wielka Katastrofa Kosmiczna tj upadek odłamka komety lub meteoru na północny Atlantyk nie 
spowoduje znacznych strat na obszarze Indii, chociaż zanieczyszczenie atmosfery i oziębienie 
klimatu związane z tzw "zimą nuklearną" przyczynią się do znacznych strat w rolnictwie. Wybuch II 
wojny domowej w USA i najazd Zjednoczonego Sułtanatu Wielkich Malajów (powstanie po 
połączeniu muzułmańskich państw wschodniej Azji: Indonezji. Malezji i Bangladeszu liczącego 
około 500 milinów mieszkańców na: Filipiny (kraj katolicki) i Australię spowoduje wśród Hindusów 
wielką obawę i niepewność o losy kraju. W wyniku przewrotu wojskowego w kraju obejmie władże 
jeden z generałów,który przyjmie imię (tytuł) Mahatmy II - z języka sanskryckiego: Maha(Wielki), 
Atma (dusza). I Mahatma był cieszący się wielkim autorytetem wśród Hindusów: Gandhi. Ten 
generał rozpocznie wielkie zbrojenia kraju i przygotowania do wielkiej wojny. Indie będą przez 
swoich wielkich wrogów otoczone z trzech stron; z północy przez Chiny, ze wschodu przez Wielki 
muzułmański Sułtanat Malajów a od zachodu przez Wielki Taliban. 
Mahatma II wystąpi w obronie wiary kościoła hinduistycznego i wartości z tym kościołem 
związanych. Będzie mówił cyt: "My Hindusi potomkowie walecznych Ariów nie damy się zepchnąć 
do oceanu i nie damy z siebie zrobić niewolników!". 
 
# 
Mahatma drugi wzbdzi ducha starożytnych Ariów, 
Będzie przez Indusów czczony i uwielbiany, 
W wielki czwartek dniu jego narodzenia, 
Będą na ulicach i w domach palić święte kadzidła! 
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Uwaga:Mahatma II-też urodzony w czwartek!!! – niebywałe - co to za dzień? - nie wiem! 
 
Ogromne zdenerwowanie wśród Hindusów wywoła (po roku 2024? - po katastrofie kosmicznej) -
inwazja Sułtanatu Zjednoczonych Malajów wraz z Chinami na kraje Indochin: Wietnam, Laos, 
Kambodżę, Birmę (Myanmar) i Tajlandię (Syjam). 
Dzięki pomocy Indii (wysyłaniu milionów tzw:ochotników) – obu krajom (Sułtanatowi i Chinom nie 
uda się całkowicie zdobyć krajów półwyspu Indochińskiego. 
W negocjacjach rozejmowych (Chin, Sułtanatu Malajów i krajów Indochińskich) będą uczestniczyły 
też Indie które będą broniły ich niepodległośći. 
Ta pomoc Indii wywoła wściekłość u przywódcy Chin, który będzie chciał temu krajowi dać tzw: 
"nauczkę". 
 
* 
Czerwony Cesarz niebiańskiego kraju, 
Nie zazna spokoju do czasu kiedy jego kamienni, 
Z zamysłem zemsty nie ruszą na wielki kraj Indusów, 
By pomścić brak sukcesów w wojnie przeciwko ludom półwyspu. 
 
Uwaga: 
Zauważmy, że Nostradamus wojska chińskie nazywa cyt: "kamiennymi"- otóż poprzednio już 
cytowałem teksty w których armie chińskie nazywane są imionami szlachetnych kamieni np:chińska 
armia szmaragdowa, a także rubinowa, szafirowa itd . Czy Chińczycy tak będą nazywać swoje 
armie? - zobaczymy! 
 
A oto inwazja Indii na Wielki Taliban w roku 2034? - w tym czasie trwa wielka bitwa nad 
GANGESEM (złapanych w pułapkę - w kleszcze) wojsk chińskich z tzw: "Armią Skorpiona" -czyli 
wojskiem indyjskim. 
# 
TORRENT Indusów silniejszy, 
Talibowie zdziwieni i wielce zaskoczeni, 
Tylko płomienne grzyby Mahatmy sieją spustoszenie, 
Armia Kraba szybko podąża do ich matecznika. 
 
Uwaga: 
Jeżeli Torrent to internet - to widać namacalnie, że Hindusi w tej wojnie elektronicznej okazali się 
lepsi od Talibów. 
Talibanowi udało się wygrać wojnę elektroniczną przy pomocy Chin i Japonii z Europą, a 
Chińczykom i Japonii z Rosją - natomiast w wojnie elektronicznej z Indiami OKAZALI SIĘ SŁABSI!!! 
 
Indyjska broń nuklearna wystrzeliwana na Wielki Taliban dochodzi do celu, a Talibańskie rakiety 
nuklearne są bezwzględnie niszczone! 
) 
Europo!-twój los w rękach armii KRABA! 
Nareszcie chwila oddechu i spokoju, 
Mahdi ze swoimi podąża na wschód, 
Tam gdzie się zaczęło tam musi się skończyć! 
) 
W czterdziestym dziewiątym roku Mahatmy, 
Nad INDUSEM strasznych trzysta dni, 
Krew Talibów zabarwia wody nowej granicznej rzeki, 
Z powodu buntu maharadżów Indie zawierają pokój. 
 
Uwaga: 
Jak widać Indie osiągają w wojnie zarówno z Chinami jak i z Talibanem sukces militarny. 
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Jednak z powodu buntu arystokracji indyjskiej tzw: maharadżów - (możliwe ,że przekupionej przez 
bogatych szejków talibskich z zatoki) - Indie zawierają z Wielkim Talibanem pokój, który jest dla 
nich bardzo korzystny. Nowa granica zostaje przesunięta na zachód i ustalona na rzece Indus. 
Talibowie godzą się na oddanie Indiom połowy dawnego Pakistanu, aby szybko przerzucić swoje 
turbany z powrotem na zachód i dokończyć dzieła podboju Europy. Ale Europa dobrze wykorzystała 
swój czas spokoju w roku 2038? dojdzie na jej frontach do WIELKIEGO PRZEŁOMU!!! 
O tym w następnym tekście. 
 
Nie znam żadnego tekstu M.Nostradamusa który mówi kiedy urodzi się Szkot zwany cyt: "Wielki 
Mastin" - wódz który wywoła ostatnią klasyczną krótką (3 letnią) IV Wojnę Światową -ok. roku 2150 
czyli w XXII wieku. 
 
Jeden z tekstów o nim już podawałem.Wynika z niego,że w malutkim nic nie znaczącym kraju 
Szkocji (przedtem w czasie III wojny światowej ten kraj oderwie się od Anglii) urodzi się uczony, 
który znajdzie sposób na techniczne opanowanie zatrzymywania na krótko "biegu czasu" w małej 
części czasoprzestrzeni. Osoby, pojazdy, samoloty, statki, chmury, fale itd będą jak gdyby zawisały 
na moment w przestrzeni, nie będą się poruszały (czas tam nie będzie w ogóle przez moment 
biegł!) - ta technika (nieznana w innych również potężnych państwach) pozwoli mu "Wielkiemu 
Mastinowi" opanować bez wielkiego wysiłku (wielkich armii) prawie cały świat dopóki nie zostanie 
wykryta i zneutralizowana przez inną broń. Wojna ta nie będzie tak krwawa jak I, II czy ta 
największa III. Wielki Mastin który po 2 latach zwycięstw koronuje się w Edynburgu na "Króla 
Świata" - zostanie wzięty do niewoli i najprawdopodobniej zginie na na tzw "Diabelskim Tronie" -
najprawdopodobniej krześle elektrycznym. 
Póżniej ten "czasowy wynalazek" zostanie wykorzystany przez ludzi do budowy nowych statków 
kosmicznych i ekspansji we wszechświecie o czym pisze też M.Nostradamus: 
 
& 
Wielki Mastin mściwy i chytry Szkot, 
Przegra czwartą nim zacznie się na dobre era Wodnika, 
Zasiadłszy po dwóch na Tronie Świata w stolicy królestwa, 
Po trzech skazany na śmierć zakończy życie na Diabelskim Tronie! 
& 
Lśniące płomienne statki jak trąby powietrzne, 
Będą z wielkim świstem wznosić się do nieba, 
Po ich starcie wszystko wokół będzie gorące i rorzedzone, 
Po krótkiej ciszy będzie wielki huk nim czas wróci na swoje miejsce, 
Tak oto szkocka broń zostanie odnowiona i stanie się krótką drogą, 
Do osiągania niebieskich ciał jak gdyby były na wyciągnięcie dłoni! 
 
 
Zanim przejdę do dalszego opisu przebiegu III wojny światowej to podam kilka czterowierszy 
M.Nostradamusa (dobrze poznanych i przetłumaczonych jednoznacznie) o zdobywaniu przez 
Mahdiego Europy, które wszędzie możecie znależć bo są dość dobrze znane i jednoznacznie 
przetłumaczone. W tym wypadku wyjątkowo je dokładnie oznaczę! 
Może te przykłady jeżeli nie przekonają to przynajmniej poskromią języki tym osobom, które żyją w 
świecie, który im się bardzo bezpieczny i znają go dobrze - wszystko o nim wiedząc. Są bowiem 
pewni, że wszystko co pisze jasnowidz z Salon to fantazje i bzdury!?  
Front włoski: 
 
Centuria 9 czterowiersz 28. 
Statki sprzymierzone z portu Marsyli, 
Przez wenecki port wyruszyły do Panonii, - Panonia to Węgry. 
Ruszyły z zatoki Illyrii, - Illyria to starożytna nazwa byłej Jugosławii. 
Zniszczenie Sycylii, Liguryjczycy zabijają z dział. 
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Centuria 7 czterowiersz 6. 
Neapol,Palermo i cała Sycylia, 
Z barbarzyńskiej dłoni nie zamieszkałe: 
Korsyka,Salerno i wyspa Sardynia, 
Głód, zaraza i wojna koniec jej daleki. 
 
Centuria 10 Czte3rowiersz 60. 
Opłakuję Monako,Pizę i Genuę, 
Sawonę, Sienę, Kapuę, Modenę, Maltę: 
Krew i miecz za dary, 
Ogień, drżąca ziemia, woda, nieszczęsna opieszałość. 
 
Centuria 3 czterowiersz 43. 
Ludzie z okolic Tarn, Lot i Garonny, 
Uważajcie na góry Apeniny podczas przeprawy, 
Wasz grób niedaleko Rzymu i Ankony, 
Czarna Broda wzniesie trofeum.  
 
Centuria 2 czterowiersz 4. 
Z Monako do Sycylii cała plaża, 
Domy opuszczone nie ostaną się przedmieścia, 
Miasta ani wsie przez Barbarzyńców , 
Niszczone i rabowane. 
 
Centuria 5 czterowiersz 22. 
Przed Rzymem wielki pozostawi duszę, 
Strach na armię obcą padnie: 
Zasadzkę niedaleko Parmy, 
Dwaj czerwoni będą razem świętować. 
 
Centuria 4 czterowiersz 98. 
Albańczycy przejdą przez Rzym, 
Z powodu Langres duże niejasności. 
Wielki władca i brak przebaczenia dla ludzi, 
Ogień, krew, ospa, brak wody, zniszczone zbiory. 
 
 
Losy papiestwa: 
 
Centuria 8 Czterowiersz 99. 
Przez potęgę trzech królów czasowo, 
W inne miejsce przeniesiony Święty Tron: 
Gdzie treść pisma ucieleśni się, 
Będzie odnowiona i odzyskana dla prawdziwego miejsca. 
 
Centuria 5 czterowiersz 49. 
Nie z Hiszpanii,lecz starożytnej Francji, 
Zostanie wybrany dla drżącego statku, 
Wrogom zostanie złożona przysięga, 
Którzy podczas jego panowania wzniecą okrutną plagę. 
 
Centuria 7 czterowiersz 22. 
Obywatele Mezopotamii, [chodzi nie o Irak a o tzw: Mezopotamię Francuską (dolina rzeki Rodan, Lyon i Avinion).] 
Żli na przyjaciół z Taragony: 
Zabawy, obrzędy wesela, wszyscy uśpieni, 
Wikary nad Rodan, pojmane miasto ci z Ausonii. 
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Centuria 2 czterowiersz 97. 
Rzymski Arcykapłanie strzeż się  
Miasta,które dwie rzeki otaczają, 
Twoja krew tam rozlana, 
Twoja i twoich,gdy róże zakwitną. 
 
i dalej wielkie klęski armii włoskiej: 
 
Centuria 7 ,czterowiersz 30. 
Plądrowanie coraz bliżej, ogień wielka krew rozlana, 
Pad, wielkie rzeki klaunów przedsięwzięcie: 
Z Genui Nicei, po długim czekaniu, 
Fossano,Turyn i Sawigliano zdobyte. 
 
Centuria 4 czterowiersz 30. 
Dwie armie za ścianą nie mogą się połączyć, 
W jednej chwili zadrży Mediolan,Ticinum: 
Głód, pragnienie tak bardzo zwątpią 
Ani mięsa, ani chleba, ani żadnej garści pożywienia. 
 
A ile lat będą okupowane północne Włochy (Rzym i południe będzie o wiele lat dłużej w rękach 
muzułmanów) zanim wyzwoli je Henryk V Szczęśliwy?  
 
Centuria 7 czterowiersz 15. 
Przed miastem kraju Insubrii, 
Siedem lat niewoli zanim: 
Wielki Król tam nadejdzie, 
Miasta opuszczone uwolnione przez wrogów. 
 
I jeszcze tragedia Szwajcarii: 
 
Centuria 6 czterowiersz 81. 
Płacz, krzyk i narzekanie, szloch, strach, 
Serce nieludzkie, okrutne,czarne i zimne: 
Jezioro wysp ,z Genewy wodzowie, 
Krew się rozleje, pszenica, głód nikogo nie oszczędzi! 
 
Centuria 4 czterowiersz 44. 
Uciekajcie,uciekajcie wszyscy z Genewy, 
Saturn ze złota w żelazo obrócony, 
Ci przeciw RAYPOZ wymordowali wszystkich,  
Przed jego nadejściem znaki nieba ukażą się.  
 
Nie wiem co to jest RAYPOZ, M.Nostradamus powtarza ten wyraz wiele razy jak TORRENT, może 
ktoś się domyśli? 
 
Podałem te przykłady dość powszechnie znanych przepowiedni(tekstów) nie podlegających 
dyskusji aby uświadomić choć niektórym osobom, że M.Nostradamusa należy traktować z całą 
powagą. Cały czas jego twórczość jest badana i dogłębnie analizowana. 
 
Z mojej wiedzy wnioskuję, że wiele z tych przepowiedni i proroctw (bardzo smutnych dla naszego 
świata i przygnębiających) zacznie się realizować na naszych oczach już w tym czteroleciu - to jest 
w latach: 2010-2013. 
Poczekajcie trochę to już przecież niedługo. 
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Podałem już Wam tu kiedyś jedną z wypowiedzi Taliba Omara dla dziennikarzy głównych telewizji 
światowych-cyt: "wy macie zegarki - my talibowie czas". 
A oto inna bulwersująca wypowiedż cyt: "zniszczenie Izraela jest tylko drogą do sukcesu a nie 
celem, celem jest zdobycie dla Allaha Rzymu i Świata". 
 
Nic dodać nic ująć!!! 
 
WIELKI PRZEŁOM w III wojnie światowej - lata:2038-2044. 
 
+ 
Dwóch z bieguna pólnocnego,zjednoczy się, 
Aby zza oceanu przynieść pomoc GRYFONOWI, 
Wielkie armie ze sprzętem lądują na brzegach Brytanii, 
Wśród walczących na wschodzie muzułmanów wielki strach! 
 
Uwaga: 
 
Dawniej uważano, że dwóch z bieguna północnego to USA i Rosja. 
Obecnie uważa się, że USA zjednoczy się z kulturowo związaną anglosaską Kanadą (po oderwaniu 
od Kanady frankofońskiego Quebecu), co nastąpi po II wojnie domowej w USA i Wielkiej Katastrofie 
Kosmicznej. 
Te nowe Stany będą chciały pomóc W.Brytani zagrożonej inwazją Wielkiego Talibanu, który toczy 
na wschodzie wielkie boje z Indiami. 
GRYFON - to Europa. 
 
+ 
Na lodowej wyspie Europy odnowiony sojusz, 
Neptun, Pijawki, Kogut i kraj białego Orła znowu razem, 
Rumuni się przyłączają a Węgrzy buntują, 
Wskutek najazdu Chirena, Wielbłąd opuszcza Sorbinę. 
 
Uwaga: 
 
Najprawdopodobniej na Islandii (lodowa wyspa Europy) zostanie zawarty nowy sojusz 
pomiędzy:Neptunem (USA i Kanadą), Pijawkami (W.Brytanią) Kogutem (Francją, Krajem Białego 
Orła (Polską) - póżniej przyłączy się do niego Rumunia - zdradzając Taliban, tak jak wcześniej 
zrobiła to Polska a Węgrzy się zbuntują i wywołają wielkie powstanie antymuzułmańskie. 
Chiren to Henryk Szczęśliwy który zaatakuję północne Niemcy gdzie władzę posiada pogański 
odtworzony starogermański kościół - o czy wcześniej pisałem. 
Wielki Taliban nie będzie na razie interweniował, bo będzie zajęty wojną na wschodzie z Indiami. 
Bojąc się okrążenia swojej armii w Sorbinie (tak Nostradamus nazywa wschodnie Niemcy 
zamieszkałe kiedyś przez Słowian, mniej więcej jest to teren pokrywający się z dawnym NRD) -
Mahdi rozkaże wycofać stamtąd swoje wojska. 
Teren Sorbiny zajmie Polska a Henryk Szczęśliwy spotka się z koronowanym już na Króla Polski i 
Pięciu Narodów (póżniej Dwunastu Narodów) nowym władcą Polski w małym mieście nad Łabą -
która stanie się w przyszłości granicą polsko -francuską. 
 
Centurion 
 
Z tekstów Nostradamusa wynika, że Polska będzie sojusznikiem Arabów i innych muzułmanów 
reprezentowanych przez Mahdiego,który nazywany jest III Antychrystem - a w szerszym kontekście 
sojusznikiem Wielkiego Talibanu. Przypominam, że I Antychrystem Nostradamus nazywa 
Napoleona Bonaparte a II Antychrystem Adolfa Hitlera. 
Kiedy w przededniu wybuchu III wojny światowej zostanie podpisany w Jerozolimie (Al Kuds, miasto 
pokoju po arabsku) hucznie przed kamerami wszystkich telewizji świata Wieczysty Traktat 
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Pokojowy (podpiszą go też m.innymi Komunistyczne Chiny, Wielki Taliban i Zjednoczony Sułtanat 
Malajów) na świecie będzie panował już WIELKI KRYZYS GOSPODARCZY I FINANSOWY -
wszędzie będzie szalała drożyzna i wielkie bezrobocie, na prawie wszystkich morzach i oceanach 
"rozpleni" się piractwo do takiego stopnia jakie w historii nie było jeszcze znane. Piractwu, wskutek 
kryzysu i biedy będą półoficjalnie lub oficjalnie wspierać niektóre państwa i to nawet te tzw: bogate. 
W USA, Rosji i w zachodniej Europie wybuchną pierwsze wewnętrzne konflikty zbrojne wywołane 
kryzysem, a także działalnością V kolumny muzułmańskiej - wspieranych przez Taliban i Sułtanat i 
pieniądze bogatych szejków arabskich. W chwili wybuchu III wojny światowej muzułmanie w krajach 
chrześcijańskich w jednej chwili wyciągną nazbieraną przez lata broń z tajnych magazynów i 
zaczną mordować ludność chrześcijańską i przeprowadzać skuteczny SABOTAŻ wewnętrzny. 
Armie zachodnie i Rosja będą musiały toczyć wojny na dwa fronty, a mianowicie z muzułmańskim 
wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym. 
Kiedy Polska podpisze traktat sojuszniczy z Mahdim jego wojska staną już na południowej granicy 
naszego kraju, a w jego ręku będzie prawie cała Europa. Odziały polskie nigdy nie będą brały 
udziału w wojnie po stronie Talibanu. Kiedy nastąpi przełom i Wielki Taliban będzie ponosił porażki 
wojsko polskie też nie będzie brało udziału w walkach nawet w wielkiej bitwie narodów pod ULM. 
Nie wiem dlaczego (bardzo mało tekstów), ale Polska będzie w czasie III wojny światowej 
zachowywała się podobnie jak Szwecja w drugiej. 
Będzie sprzyjała zawsze silniejszemu-ale aktywnie nie będzie uczestniczyła w przełomowych 
walkach. 
Polska dopiero w ostatnim etapie wojny, po tzw. "przebiegunowaniu ziemi" - to jest po roku 2044?, 
kiedy klęska muzułmanów będzie przesądzona opanuje zbrojnie całą wschodnią i południową 
Europę. Praktycznie w Polsce nie będzie wojny (prócz 9-dniowego zatargu z Niemcami o którym już 
wspomniałem) i Polska praktycznie z tej wielkiej wojny wyjdzie bez żadnych strat - WYJDZIE 
BARDZO WZMOCNIONA!!! 
Z tekstów wynika, że Nostradamus ma pretensje do Polaków za ich jak gdyby "hipokryzje" w czasie 
wojny, ale mówi też tak cyt: "okazali się roztropni i przewidywalni". 
Trzeba powiedzieć, że Polska w czasie III wojny światowej sprzyjała zawsze silniejszym! 
Dlaczego? może dlatego, że wojny nie będzie chciała ludność naszego kraju! 
 
 
Ciąg dalszy: 
 
WIELKI PRZEŁOM - Pierwsze klęski Talibanu w Europie po roku 2038!? 
 
Zanim zacznę opisywać dalszy ciąg zdarzeń - to powrócę do poprzedniego pytania na które 
udzieliłem już odpowiedzi. Dopełnię go! 
Otóż Polska nie będzie uczestniczyła w działaniach zbrojnych w III wojnie światowej w sposób 
aktywny najprawdopodobniej ze względu na ZNISZCZENIE MIĘDZY INNYMI WOJSK POLSKICH 
W JEDNEJ CHWILI WSKUTEK UDERZENIA ATOMOWEGO NA WOJSKA NATO DOKONANEGO 
PRZEZ TALIBÓW W AFGANISTANIE, BRONIĄ JĄDROWĄ ZDOBYTĄ NA PAKISTANIE. 
Wstrząs na świecie (szczególnie w krajach NATO ma być tak ogromny, że wszystkie kraje 
zachodniej Europy z Afganistanu wycofają się, korzystając z OFERTY POKOJOWEJ TALIBÓW I 
OGÓLNOŚWIATOWYCH PRZEPROSIN i UKARANIA WINNYCH (zrzucenia bomby jądrowej) , 
GENERAŁÓW, których "dla wyższych celów" poświęci Mahdi. Osamotniona w kryzysie Ameryka 
rządzona przez cyt: "nieudolnego i słabego"  również wycofa swe wojska i to z całego Bliskiego 
Wschodu podpisując z Talibami odpowiedni traktat w którym zgodzi się cyt: "na pokojowe 
zjednoczenie wszystkich muzułmanów w Azji i Afryce"  do którego dążył wielki prorok Mahomet. 
Hasłem Talibanu będzie jedność muzułmanów w jednym państwie - na co za ułudę wieczystego 
pokoju zgodzi się bezkrytycznie USA i Unia Europejska. 
Po klęsce afgańskiej pasywny stanie się zachód a w ofensywie będą inne państwa w tym Wielki 
Taliban i Chiny. 
Po tym nic już nie stanie na przeszkodzie w budowie dwóch potężnych państw muzułmańskich: 
Kalifatu Wielkiego Talibanu i Zjednoczonego Sułtanatu Malajów!!! 
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Równocześnie wielki kryzys spowoduje (po klęsce afgańskiej) dalsze wycofywanie wojsk 
amerykańskich ze wszystkich kontynentów w tym z Europy. 
Stanie się (w USA) z powrotem modna polityka izolacjonizmu pod hasłem-cyt "przede wszystkim 
Ameryka". 
Przed III wojną światową wojsk amerykańskich w Europie i Azji z wyjątkiem nielicznych grup 
doradców, praktycznie już nie będzie. 
Zamiast baz wojskowych(najpierw zostaną zlikwidowane w Niemczech,bo Niemcy nie będą chciały 
współuczestniczyć w ich finansowym utrzymywaniu), będzie Europę i Azję opływała nieliczna 
amerykańska marynarka wojenna, która całkowicie z przyczyn naturalnych zniknie z tej części 
świata po wielkiej katastrofie kosmicznej i wybuchu III wojny światowej. 
Traktat Atlantycki po klęsce afgańskiej zostanie zmieniony i przestanie obowiązywać słynny punkt o 
pomocy zbrojnej w razie napadu na jedno z państw sojuszniczych. Stanie się to w przededniu III 
wojny światowej. NATO to raczej będzie traktat polityczny niż wojskowy. Najprawdopodobniej 
będzie to już traktat (NATO), który będzie liczył około 40 państw Europy, Ameryki i Azji w tym 
uwaga: Rosja, Meksyk, Japonia, Wielki Taliban!, Sułtanat Malajów itd będą jego członkami. 
Cóż więc można się spodziewać po takim pakcie w przededniu wielkiej wojny. 
Do Unii Europejskiej najprawdopodobniej jeszcze przed Ukrainą zostaną włączone prócz całych 
Bałkanów także:Turcja, Maroko, Algieria, Tunezja, a możliwe, że z poparciem Włoch także Libia. 
Bogate kraje zachodniej Europy obarczone wielkim kryzysem przestaną dotować biedne kraje Unii. 
Unia Europejska zatraci swoją pierwotną formę - stanie się słabym skłóconym (różne interesy 
polityczne i gospodarcze) konglomeratem państw. 
Spowoduje to (o czym już pisałem wcześniej), że pięć Państw: Niemcy, Francja, Holandia, Belgia i 
Luksemburg - założycieli EWG - z wyjątkiem Włoch w przededniu wojny w ogóle wystąpi z Unii 
Europejskie (Belgia wyprosi grzecznie władze Unii z Brukseli) i założy Stany Zjednoczone Europy. 
Twór ten jednak niezdąrzy się zmaterializować bo wybuchnie III wojna światowa. 
W przededniu III wojny na półkuli zachodniej w tym oceanie Indyjskim i Pacyfiku największą rolę 
(także w imieniu zmienionego traktatu NATO) będą odgrywać  Kalifat Wielkiego Taliban, Czerwone 
Cesarstwo Chińskie, Zjednoczony Sułtanat Malajów i Cesarstwo Japonii (najprawdopodobniej 
absolutna władza Cesarza japońskiego zostanie w tym kraju przywrócona). 
KLĘSKA W AFGANISTANIE BĘDZIE WIĘC PRZEŁOMEM NA ŚWIECIE I TO ZDECYDOWANIE 
NA NIEKORZYŚC USA I ZACHODNIEJ EUROPY I Z TEGO NALEŻY SOBIE ZDAWAĆ 
SPRAWĘ!!! 
PO PROSTU USA I PRZYSŁOWIOWY ZACHÓD NIE BĘDĄ JUŻ GŁóWNYMI GRACZAMI W 
SKALI ŚWIATOWEJ! 
Po klęsce Afgańskiej w krajach zachodu rozpropagowany zostanie na szeroką skalę tzw: 
PACYFIZM - ludzie Ameryki i Europy będą OMAGALI SIĘ POKOJU ZA WSZELKĄ CENĘ - nie 
patrząc perspektywicznie na zagrożenia wynikające z ekspansywnej i przewrotnej polityki nowych 
graczy, mocarstw. 
Kiedy społeczności Ameryki i Europy się "obudzą" - będzie już za póżno! 
WOJNA STANIE U ICH GRANIC -Z AFGANISTANU I PAKISTANU ROZLEJE SIĘ NA CAŁY 
ŚWIAT:ISLAM I KOMUNIZM ROZPOCZNĄ SWÓJ MARSZ ABY NA BAZIE FANATYZMÓW 
ROZPALIĆ NA ZIEMI NAJWIĘKSZY KATAKLIZM W DŁUGICH DZIEJACH LUDZKOŚCI-TYM 
NAJWIĘKSZYM KATAKLIZMEM (jak pisze Nostradamus i inni jasnowidze i prorocy) -BĘDZIE III 
WOJNA ŚWIATOWA  
Po niej: ŚWIAT BĘDZIE CAŁKIEM INNY, NIE WYOBRAŻALNIE INNY. 
Nostradamus i inni jasnowidze i prorocy napisali, że 50 lat po III wojnie światowej powstanie nowy 
kalendarz, KONIEC TEJ WOJNY BĘDZIE PIERWSZYM ROKIEM NOWEJ ERY, NOWY 
KALENDARZ PRZYJMIE CAŁY ŚWIAT!!! 
 
Około roku 2038? definitywnie w III wojnie światowej w Europie nastąpi przełom. Ale nie znaczy to, 
że nie nastąpią nowe konflikty i nowe wojny. Tymi nowymi konfliktami będą: 
- Wielka Wojna Braterska pomiędzy Wielką Brytanią i Francją-którą szeroko opisuje Nostradamus - 
- Wielka Wojna Alaskijsko-Pacyficzna pomiędzy USA i zjednoczoną z nimi Kanadą, oraz 
Meksykiem z jednej strony i Chinami i Japonią z drugiej strony. 
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Tę z kolei Nostradamus opisuje bardzo skąpo tj w sposób pobieżny, ale więcej na jej temat możemy 
się dowiedzieć od innych jasnowidzów i proroków. 
Obie te wojny wybuchną najprawdopodobniej prawie jednocześnie w roku 2041? i zakończą się w 
roku 2044? 
Będą tak jak inne częścią ogólnoświatowego konfliktu zwanego III wojną światową. 
Najpierw Chiny napadną na USA, a w miesiąc póżniej Henryk Szczęśliwy wyśle ultimatum do 
Wielkiej Brytanii żądając opuszczenia Francji i Europy przez wojska brytyjskie. 
Obie wojny będą niezależne od siebie. Francja walcząca z Wielką Brytanią odrzuci propozycje 
sojuszu z Wielkim Talibanem i Chinami będzie to już po Wielkim Zwycięstwie Henryka pod Ulm i to 
Francja będzie już stroną silniejszą a nie Taliban. Polska poprze Francję ale nie wyśle swoich wojsk 
na tę wojnę. 
Ale o tych sprawach będę pisał w przyszłym tygodniu w miarę wolnego czasu. 
 
Teraz przejdę do WIELKIEJ INWAZJI ALIANTÓW na wybrzeża AKWITANII, północnej Francji, w 
roku 2038? 
+ 
Nie w Normandii jak w drugiej a na plażach Akwitanii, 
Lądują sojusznicy aby pomścić poprzednie klęski, 
Angloamerykanie z Wielkim Henrykiem i Herkulesem, 
Zgotują półksiężycowi wielkie piekło na całym wybrzeżu, 
Wielki Mahdi nie zdąży wrócić znad Indusu i gór Azji, 
jego wojska w rozsypce będą ulegać nowej sile Neptuna i Gryfona. 
+ 
Parszywe pijawki długo się szykowały do obrony, 
Zjednoczony Neptun odnowicielem i żywicielem Brytanii, 
Partia lordów pobudzi ducha walki wśród narodu wikingów, 
Muzułmanie i innej krwi zostaną zapędzeni do obozów pracy. 
 
Z tych dwóch tekstów (sześciowiersza i czterowiersza ) wynika, że : 
M.Nostradamus nienawidził Anglików "parszywe pijawki". Tego typu obrażliwe sformułowania w 
stosunku do Anglików pojawiają się u niego często. 
Nostradamus mówi nam, że po zdobyciu prawie całej Francji i Europy praktyczni Anglicy założą 
obozy pracy dla muzułmanów i innych cudzoziemców którzy będą przymusowo pracowali na ich 
potrzeby. 
Inne teksty mówią o tym, że Anglicy zakażą wyznawania islamu na swoim terytorium - JAKO 
PIERWSZY KRAJ NA ŚWIECIE!!! 
Anglowie (plemię germańskie) od którego pochodzi nazwa Anglia - wchodzili w skład Wikingów -
czyli Normanów. Najpierw Anglowie zamieszkiwali Norwegię południową, następnie południową 
Danię (zwaną we wczesnym średniowieczu:Małą Anglią), a następnie wraz z innymi plemionami 
germańskimi: Sasami, Jutami (od nich nazwa półwyspu Jutlandzkiego i jednego z królestw 
germańskich w Brytanii:Juta-Kent) i Fryzami podbili celtyckich Brytów czyli Brytanię, przybywając 
tam masowo na swoich długich łodziach w V i VI wieku naszej ery, po wycofaniu stamtąd legionów 
rzymskich. 
M.Nostradamus pisze, że WIELKIE DESANTY aliantów anglo-amerykańskich będą lądowały na 
wybrzeżach Francji w uzgodnieniu z Dyrektoriatem Francji głównie z dowódcami francuskich wojsk 
zakonnych to jest z: Herkulesem i Henrykiem V Szczęśliwym. 
Akcje aliantów będą rozgrywały się szybko, aby Wielki Taliban nie zdążył z przerzucaniem swoich 
głównych sił (tzw:turbanów) z niedawno skończonej rozejmem wojny talibańsko -indyjskiej. 
 
W następnym opisie będzie mowa o największej bitwie wszechczasów, bitwie pod bawarskim 
miasteczkiem ULM!!! 
 
Spotkają się tam najwięksi przywódcy obu walczących stron - Henryk V Szczęśliwy i Antychryst III 
Mahdi. 
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A oto bardzo znana Centuria 8 czterowiersz 97. 
+ 
Po zwycięstwie Lwa w znaku Lwa, 
U stóp GÓR JURAJSKICH będą masowo mordowani ludzie: 
Siedem milionów zabitych i okrążonych; 
Lew z ULM znajdzie na ziemi papieskiej śmierć i grób. 
 
Uwaga: ziemia papieska to tym razem Avinion. 
Jeden z tzw: lwów (przywódców) arabskich a konkretnie tzw: Jezus muzułmański zostanie przez 
Henryka Szczęśliwego pochwycony - a następnie w Avinionie osądzony i skazany na śmierć. 
Po tym zwycięstwie sława Henryka się rozejdzie na cały świat a Mahdi po stracie swojego 
pierwszego zastępcy straci zaufanie wśród muzułmańskich Talibów. 
 
O tej największej bitwie w historii ludzkości (wszyscy prorocy i jasnowidze tak o niej mówią i piszą) -
o tym jak do niej dojdzie i po jakich wydarzeniach opowiem w poniedziałek. 
JEJ WIELKIM ZWYCIĘZCĄ BĘDZIE HENRYK V SZCZĘŚLIWY - przyszły największy w dziejach 
król  i przywódca Francji!!! 
Po tej bitwie sławny już Henryk Szczęśliwy rozprawi się najpierw w wojnie domowej ze swoim 
francuskim przeciwnikiem Herkulesem a następnie korzystając z ataku Chin na USA wypędzi 
wojska brytyjskie z Europy wyląduje na wybrzeżach Anglii pokonując ją najpierw w wielkiej bitwie 
morskiej w cieśninie kaletańskiej i zbombarduje do reszty rakietami Londyn. Po tej klęsce Wielka 
Brytania się podzieli, m.innymi oderwie się od niej Szkocja. 
Stanie się po tych wydarzeniach małym i słabym krajem europejskim. Przetrwa dzięki pomocy USA. 
Będzie to już całkowity koniec sławnego Imperium Brytyjskiego. 
Na koniec jeszcze jeden z tekstów o bitwie po ULM: 
 
Centuria 5 czterowiersz 68. 
Nadejdzie znad Renu aby pić w Dunaju, 
Wielki Wielbłąd nie będzie miał skrupułów: 
Drżeć będą mieszkańcy nad Rodanem,jeszcze bardziej nad Loarą, 
Lecz u stóp Alp zniszczy go kogut. 
 
 Ja na temat kto kim jest się nie wypowiadam,bo po prostu nie wiem. Pozostawiam to do osądzenia 
czytelnikom tej strony. Nie chcę nic narzucać!!! Nie wiem czy Jednooki Omar jest tym Mahdim, o 
którym pisze Nostradamus czy będzie nim kto inny. Mahdi pisze np;też jak już podawałem o dwóch 
bliżniakach i Bastranie (przetłumaczyłem Bastrana na Kaszuba, bo jak pisałem Bastranowie to 
germańskie plemię należące do Wandalów,które we wczesnym średniowieczu zamieszkiwało 
tereny obecnych Kaszub). Choć wszystko na to wskazuje, że te osoby to obecni polscy politycy nie 
chcę tu doprowadzać do sprzeczek politycznych i na ten temat się wypowiadać. Jeżeli 
Nostradamus wzmiankował o obecnych politykach polskich to znaczy, że mają do odegrania ważną 
rolę dla dalszych dziejów Polski. Z tekstów M.Nostradamusa wynika że sprawowane rządy 
doprowadzą do takich podziałów w społeczeństwie, że odbije się to bardzo negatywnie na 
przyszłości kraju. Rządy będą tak sprawowane, że nie będzie wiadomo cyt: "co jest prawdą, a co 
jest kłamstwem" że nie wiadomo będzie cyt; " kto mówi prawdę, a kto kłamie". Kościół zacznie się 
dzielić wskutek braku cyt: "przywództwa Arki i działalności pazernego i gadatliwego zakonnika".    
Te teksty podałem bo są bardzo w obecnych czasach intrygujące! Z tych nielicznych tekstów 
M.Nostradamusa na temat Polski wynika, że właśnie te podziały i awantury doprowadzą w 
przyszłości do kryzysu polityczno-gospodarczego i wprowadzenia najpierw tzw "ukrytej" a póżniej 
jawnej dyktatury jakiegoś dowódcy - generała. Awantury i podziały w kościele polskim mają 
doprowadzić do masowej apostazji czyli oficjalnego "pisemnego" odchodzenia ludzi od wiary 
rzymskokatolickiej w Polsce. Ten Generał Dyktator ma popierać apostazję, w końcu zerwać 
konkordat z Watykanem, zwalczać kościoły chrześcijańskie i popierać islam oraz poglądy lewicowe. 
Co najgorsze wskutek zręcznych rządów, generał ten ma się cieszyć dużym poparciem 
społeczeństwa polskiego. Czy tak będzie -zobaczymy? 
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M.Nostradamus zresztą pisze, że III WOJNA ŚWIATOWA TO BĘDZIE NAJPIERW WSPÓLNOTA 
DZIAŁANIA ISLAMISTÓW I RÓŻNEJ MAŚCI LEWICOWCÓW W TYM KOMUNISTÓW (np:sojusz 
komunistycznych Chin z Wielkim Talibanem i wspólne rewolty zbrojne diaspory muzułmańskiej i 
lewaków w krajach zachodniej cywilizacji), a póżniej STRASZNA ROZPRAWA ISLAMISTÓW Z 
LEWAKAMI na rozkaz Mahdiego. Charakterystyczne jest,że po wojnie Alaskijsko-Pacyficznej USA 
z Chinami i porażce Chin, w Chinach obalony zostanie tzw: "Czerwony Cesarz" i komunizm, a 
Chiny ogłoszą oficjalnie przejście na islam. Następnie w Chinach milionami zostaną wymordowani 
komuniści - dotychczasowi tyrani tego kraju. Dopiero upadek komunistycznych Chin będzie 
ostatecznym upadkiem marksizmu i innych lewicowych ideologi, a upadek Wielkiego Talibanu oraz 
zburzenie jego świętych miast Mekki i Medyny przez Henryka V Szczęśliwego będą 
ogólnoświatowym upadkiem religii muzułmańskiej. 
PO WIELKIM ZWYCIĘSTWIE HENRYKA V SZCZĘŚLIWEGO W III WOJNIE ŚWIATOWEJ DO 
ODNOWIONEGO KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO (nie rzymskokatolickiego - ulegnie on 
całkowitej odnowie również w doktrynie - będzie to faktycznie całkiem inny kościół), będą masowo 
dobrowolnie przechodzić społeczeństwa na całym świecie, właśnie głównie byli muzułmanie, a 
także: Żydzi, Hindusi, Chińczycy itd. 
TEN NOWY KOŚCIÓŁ PRAKTYCZNIE ZAPANUJE NAD ŚWIATEM, a dzień zakończenia III wojny 
światowej będzie pózniej pierwszym rokiem nowej ery. Nasza kultura i cywilizacja będzie zaliczona 
przez potomnych do STAROŻYTNOŚCI!!! Nastąpi jak pisze M.Nostradamus  i nie tylko on cyt: 
"NOWA ERA, ERA ROZWOJU I POMYŚLNOŚCI, ERA WODNIKA"!!! 
 
 
Nie wiem przed czym obroni Polskę "krasomówczy Bastran" - czyli jak przetłumaczyłem 
krasomówczy Kaszub. 
Może podejmie jakąś ważną decyzję polityczną, która uchroni Polskę przed jakimś nieszczęściem - 
musimy poczekać. 
Strata obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej jest różnie interpretowana. Całkiem możliwe, że obraz 
ten nie zostanie zniszczony a przejęty przez inny niż pauliści odłam podzielonego polskiego 
kościoła, który będzie miał mniej zwolenników. Trzeba tu też poczekać bo cyt "Cud Maryi będzie 
czuwał". 
Istnieje jeszcze tylko jeden tekst , który w/g mnie może dotyczyć obecnych lub przyszłych czasów -
to jest tych z przed III wojny światowej. 
 
Oto on: 
+ 
Spiski i intrygi dawnych bohaterów, 
Przyczyną zamętu i niepewności, 
Nad Wisłą dojdzie do wielkich zmian, 
I podniesiony sztandar wolności upadnie, 
Władzę zdobędzie ten, któremu zawierzyli, 
Okaże się sprytniejszym niż jego poprzednik. 
 
Najprawdopodobniej chodzi tutaj o przyszłego Dyktatora-Generała, który w wyniku popartego przez 
umęczony naród przewrotu cyt: "wskutek spisków i intryg" - obejmie w Polsce władzę. 
Ostatni wiersz mówi najprawdopodobniej o tym, że okaże się on (ten przyszły generał-dyktator) 
sprytniejszy od...Generała Jaruzelskiego, o którym chyba jest n/w tekst: 
 
+ 
W końcu ósmej słaby generał odda władzę związkowi,  
Będą mu to mieli za złe jego zwolennicy,  
Od nieprzyjaciół nie zazna spokoju i litości, 
Drugi który po nim przyjdzie póżniej zrobi z niego bohatera, 
Ci którzy myśleli ,że na zawsze zwycięzyli, 
Zobaczą jak się pomylili, doprowadzając Polaków do wielkiej złości! 
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Ten tekst w stosunku do Polski, ale też inne teksty M.Nostradamusa w stosunku do innych rządów 
państw (np:Francji,Rosji,USA itd) mówią wyrażnie, że wszyscy rządzący muszą swoje rządy 
sprawować roztropnie z wielką powagą i liczyć się z wolą swoich narodów. 
Nostradamus pisze wyrażnie,że ciągłe: spiski,intrygi,pomówienia itd męczą społeczeństwa i 
przyczyniają się do zachowań, które całkowicie zmieniają ustroje i bieg historii poszczególnych 
krajów!!! 
 
Po rządach Elżbiety będzie w Anglii zamieszanie i władzę zdobędzie książe Karol (syn Elżbiety) -
prawowity następca tronu. Najprawdopodobniej rządy jego nie będą długie - bo próby wzmocnienia 
władzy przyczynią się do jego abdykacji i objęcia władzy przez syna Wiliama. 
 
+ 
Przed śmiercią królowa odda władzę wnukowi, 
Izba postąpi zgodnie z nakazem otwartego testamentu, 
Rządy obejmie ambitny syn, który zorganizuje huczną koronację, 
Próby wzmocnienia władzy i ciągłe zabawy doprowadzą do buntu pijawek, 
Zmuszony do ustąpienia, zostanie zesłany na koronne wyspy Atlantyku,  
Tam spotka go nagła śmierć za przyczyną mściwych przeciwników. 
 
Myślę, że ten tekst dotyczy obecnej sytuacji. 
 
Nostradamus pisze, że czasy ostateczne zapisane np: w Apokalipsie Św.Jana i tzw życie z 
Chrystusem -1000 lat pokoju - ma nastąpić po roku 3797 - czyli po wojnie ze śmiercią, w której 
pomoże człowiekowi sam Pan Bóg. M.Nostradamus pisze, że po tym roku należy się spodziewać 
przyjścia obiecanej II Jerozolimy - ale czy to nastąpi w 4000 roku czy w 4500 czy póżniej czy 
wcześniej - to o tym wie tylko sam Pan Bóg. 
Po roku 3797 Pan Bóg zamknął dla mnie księgę historii i nie dał mi do niej dalej spojrzeć - choć 
kartek było dużo - co się będzie działo po roku 3797 - nie wiadomo - ale nie będzie to koniec świata, 
po tym roku będzie istniał świat w którym ważniejszymi będą: gwiazdy na niebie i byty duchowe niż 
ziemia i byty cielesne – tak jak już nie raz pisałem. 
Opowieści M. Nostradamusa po roku około 3000 to czysta mistyka i nie zrozumiała fantastyka - oto 
przykład takiego tekstu: 
 
+ 
W 888 nowej ery wszystko ze wszystkiego tworzone, 
Obrazy i lustra przenikają człowieka razem z duszą i myślami, 
Dzieci, Kobiety, Mężczyżni i Starcy w rozumie zjednoczeni, 
A ciała Boskich są wymieszane z ciałami Sług swoich! 
 
"Konia z rzędem" temu co ktoś z tego tekstu zrozumie - bo ja nic - poza jednym, że będzie się to 
działo lub stanie w roku 888 nowej ery liczonej najprawdopodobniej od zakończenia III wojny 
światowej. 
 
Pytanie da Aretuzy… 
A czy Nostradamus mówi coś o polskich zdrajcach lub Żydach, którzy posługują się w Polsce 
przybranymi sądownie polkojęzycznymi imionami i nazwiskami? ... To trwa od 1944/45. 
Mam na myśli sojusz z Islamem - czy Mahdi nie zechce by ich wydano w jego ręce? 
 
Nie - nie znam tekstów M. Nostradamusa,które by o tych sprawach coś mówiły. 
Z tekstów wynika, że Mahdi żydów i chrześcijan ma traktować podobnie - to znaczy, że jednych i 
drugich ma prześladować i mordować w podobny sposób. Jednym i drugim ma dawać jednak 
szansę na przeżycie w postaci przyjęcia islamu. Jak więc widać ma on nie prowadzić polityki 
podobnej do Hitlera ukierunkowanej na szczególne mordowanie żydów, który przecież traktował ich 
najgorzej, chociaż na pustyni arabskiej żydom z Izraela Mahdi zafunduje tzw: II-gi holocaust. Ale 
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podobne obozy ma on zakładać również dla opornych chrześcijan. To raczej chrześcijan spotka 
PODOBNY LOS W III WOJNIE ŚWIATOWEJ, TO JEST TAKI LOS JAKI ŻYDÓW SPOTKAŁ W II-ej. 
Natomiast Mahdiemu, żydów mają zastąpić wszelkiej maści niewierzący i lewicowcy - pisałem już o 
tym. 
Dla nich nie będzie żadnej litości, ANI NAWET MOŻLIWOŚCI PRZEJŚCIA NA ISLAM!!! 
Wszelkiej maści lewicowcy z sojuszników Mahdiego w początkowym okresie wojny staną się jego 
NAJWIĘKSZYMI OFIARAMI!!! 
W Wielkim Talibanie i innych państwach muzułmańskich będzie obowiązywał - CAŁKOWITY 
ZAKAZ "WYZNAWANIA" ATEIZMU!!! 
Ateiści, komuniści, socjaliści, anarchiści, pacyfiści itp. - będą mordowani bez opamiętania - będzie 
też zakaz przyjmowania przez nich islamu - tak samo będą mordowani np homoseksualiści!!! 
M.Nostradamus o tym wyrażnie pisze. 
 
Ciąg dalszy przebiegu III wojny światowej w Europie lata 2038?-2044? 
 
Inwazja anglo-amerykańska na wybrzeża Akwitanii będzie robiła szybkie postępy i do roku 2040? w 
ciągu dwóch lat wyzwolona zostanie cała Francja prócz południowego wybrzeża Morza 
Śróziemnego. 
Herkules z Bretani posiłkowany przez sojuszników wkroczy do zniszczonego i prawie wyludnionego 
Paryża, a Henryk Szczęśliwy zniszczy państwo pogan w Niemczech i wkroczy do Bawarii. 
Po porozumieniu dwóch (Herkulesa i Henryka) stolica Francji i siedziba Dyrektoriatu zostanie 
ustanowiona w Awinionie nad Rodanem. 
Część wojsk talibańskich wycofa się za Pireneje do Hiszpanii (Al Wandaluz), a część do Szwajcarii, 
Włoch i Austrii. 
Bardzo dużo jest tekstów Nostradamusa o wyzwalaniu Francji. Nie będę tu ich przytaczał bo są 
podobne.Mówią one o bezwzględnych walkach o używaniu różnych niszczycielskich broni i 
mordowaniu muzułmańskiej ludności. 
 
OTÓŻ MUSICIE WIEDZIEĆ,ŻE DŁUGOLETNIA IMIGRACJA MUZUŁMANÓW ,A NASTĘPNIE 
PODBÓJ ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ EUROPY PRZEZ WIELKI TALIBAN ,PLANOWA 
KOLONIZACJA DOKONYWANA PRZEZ MUZUŁMANÓW i WYMUSZANE PRZEJŚCIA NA ISLAM 
MIEJSCOWEJ LUDNOŚCI DOPROWADZI DO RADYKALNYCH ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH NA 
TYCH OBSZARACH EUROPEJSKIEGO KONTYNENTU!!!  
 

Kiedy rozpocznie się kontrofensywa aliantów -większość ludności stanowić będą muzułmanie! 
Językiem którym będzie posługiwała się większość mieszkańców będzie język arabski lub język 
turecki(na Bałkanach).We Francji, Hiszpanii, Włoszech i innych krajach wojska chrześcijańskie 
będą JUŻ TRAKTOWANE JAKO OKUPANCI-NA ZDOBYTYCH PRZEZ ALIANTÓW 
TERYTORIACH BĘDĄ WYBUCHAŁY POWSTANIA MUZUŁMANÓW!!! 
 

Teraz to alianci: Amerykanie, Anglicy i Francuzi będą przeprowadzali okrutne rzezie i burzyli 
świątynie muzułmańskie lub zamieniali je w kościoły. 
Powstanie odwrotna sytuacja, teraz ludność muzułmańska będzie przymuszana siłą do zmiany 
wyznania na chrześcijaństwo. Oporni będą mordowani. Powstaną liczne zakony (będą wydawały 
dekrety zakonne), które będą prowadziły bezwzględną politykę chrystianizacji opanowanych ziem. 
Przy armiach anglo-amerykańskich a przede wszystkim francuskich armiach: Herkulesa i Henryka 
powstaną specjalne kolegia kardynalskie, których zadaniem będzie wytępienie islamu cyt "aż do 
kości" na odbitych dawnych ziemiach chrześcijan a pózniej i innych to jest tych muzułmańskich od 
wieków!!! 
Polityka ta będzie nie mniej okrutna niż polityka tzw: III Antychrysta czyli Mahdiego. 
+ 
Nie radosnymi okrzykami a zbrojnymi buntami i powstaniami, 
Prawie wszyscy mieszkańcy będą witać armie Neptuna i Gryfona, 
Ponury Kardynał u boku zdobywców utworzy purpurowe kolegia, 
Na zdobytych terytoriach nie będzie litości dla żadnego muzułmanina, 
Prawo islamu zostanie surowo zakazane a jego czciciele napiętnowani, 
Będą zsyłani na przybrzeżne wysepki dopóki głód nie zmusi ich do przyjęcia krzyża! 
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Mahdi z wielkim wojskiem powróci znad Indusu do Europy i poprzez Bałkany przedrze się do 
Bawarii - u jego boku stanie Muzułmański Jezus wezwany z Hiszpanii. 
Muzułmańskie armie stacjonujące w Hiszpanii i we Włoszech będą pozorowały kontrofensywę. Ta 
pozorowana akcja uniemożliwi Amerykanom i Anglikom udzielenie Henrykowi Szczęśliwemu 
znacznej pomocy wojskowej, chociaż nieznaczne oddziały anglo-amerykańskie zostaną wysłane na 
pomoc zagrożonemu Henrykowi. 
Jedynie Herkules przybędzie ze znaczną pomocą, ale kiedy nad zjednoczoną armią aliancką 
bezpośrednie główne dowództwo obejmie Henryk V Szczęśliwy, zachowa się on dość 
niejednoznacznie. 
Armia Talibańska będzie znacznie liczniejsza i lepiej uzbrojona, ale Henryk (jak pisze Nostradamus) 
okaże się niebywałymi zdolnościami taktycznymi i odniesie największe ZWYCIĘSTWO 
WSZECHCZASÓW! 
Jak już pisałem obie armie, muzułmańska :TURBANY i chrześcijańska: RYCERSKIE ZAKONY 
spotkają się pod ULM (Nostradamus kilkakrotnie wymienia tę miejscowość) od tego zwycięstwa 
nazywa też Henryka WIELKIM SELINEM (od Selene księżyc)!!! 
A oto jeden z mało znanych tekstów o bitwie pod ULM!!! 
+ 
Wielbłąd posiłkowany przez Słonia i Smoka, 
Przez Alpy i Dunaj dociera do środka Europy, 
III Antychryst na czele 10 milionów rządnych zemsty, 
Przybywa pod ULM aby zmienić boskie przeznaczenie, 
Henryk Szczęśliwy zniszczy wszystkich dzięki modlitwie i ogniowi. 
Spalona, spopielała ziemia będzie świadkiem zwycięstwa Wielkiego Selina! 
 
Najprawdopodobniej do Europy na pomoc Mahdiemu przybędą też wojska Zjednoczonego 
Sułtanatu Malajów (Słoń) i wojska komunistycznych Chin (Smok). Mimo wielu trudności Henryk 
Szczęśliwy skazany przez wszystkich "znawców" na porażkę odniesie wielkie zwycięstwo. 
 
Następnie świat w roku 2040? zostanie zaskoczony nagłym atakiem Chin i Japonii na: USA, 
Kanadę i Meksyk, oraz... po klęsce Mahdiego pod ULM w Wielkim Talibanie nastąpii w Azji wielki 
bunt Turbanów i ludności przeciwko Mahdiemu. 
Henryk Szczęśliwy postanowi te wydarzenia wykorzystać: 
-najpierw w wojnie domowej rozprawi się z konkurentem to jest z Herkulesem, 
-póżniej w WIELKIEJ WOJNIE BRATERSKIEJ wypędzi z Europy wojska Brytyjskie i zniszczy ich 
kraj, 
-i w końcu rozpocznie samodzielne wyzwalanie calej Europy od Muzułmanów, w ostatecznej 
rozgrywce pomorze mu Polska i inne kraje. 
-w trakcie ostatecznej ofensywy przeciwko muzułmanom nastąpi jeszcze jeden bardzo ważny 
epizod kosmiczny związany z przebiegunowaniem ziemi. 
 
Matką wszystkich katastroficznych proroctw o końcu starego świata i narodzeniu się nowego świata 
po "sądzie ostatecznym" tzw: "drugiej Jerozolimy"  świata w duchowej łączności (poprzez Ducha 
Świętego) z Bogiem i Synem Bożym Jezusem Chrystusem jest "Apokalipsa Św.Jana Ewangelisty", 
spisana na wyspie Patmos około 97 roku po Chrystusie. 
Jest ona podobnie jak cztery Ewangelie, Nowym Testamentem (Nowym Przymierzem z Bogiem), 
ale stanowi wspólny epilog historii rozpoczętej w Starym Testamencie (Starym Przymierzu z 
Bogiem) - Księgą Rodzaju. 
Apokalipsa znaczy po grecku - "Objawienie". 
Żeby uchwycić i zinterpretować jej sensy trzeba, zdekodować gęstą siatkę symboli będących 
hermetycznym szyfrem,który jak się zdaje stanowi ścisłą kwintesencję, co profetyczna ezoteryka 
chrześcijańska wytworzyła u samych swych początków. 
Jednak mimo wielu pospolitych rozpowszechnionych poglądów Apokalipsa Św.Jana Ewangelisty 
,poza pełną grozy scenerią i zadziwieniem,jakie wywołują u nas niektóre monstrualne 
,enigmatyczne obrazy, proroctwo Janowe kryje w sobie zamiar naświetlenia przyczyn końcowej 
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destrukcji świata NIŻ UKAZANIA SAMEGO JEGO KOŃCOWEGO AKTU czyli DRAMATU - również 
w celu zapobieżenia mu.  
Apokalipsa (objawienie) opisuje więc całą historię ludzkości, czyli poszczególne etapy (otwarte 
pieczęcie) w których mają miejsce różne zdarzenia. 
W tym świetle Apokalipsę(objawienie)odczytuje się JAKO PRZESŁANIE POZYTYWNE a NIE 
NEGATYWNE JAK TO JEST ROZPOWSZECHNIONE!!! 
Apokalipsa(objawienie)zmierza do napiętnowania przewrotności i występków ludzkich z ich 
najbardziej katastrofalnymi skutkami, jak wojna, głód despotyzm, bałwochwalstwo, choroba, chaos -
by móc jakoś im przeciwdziałać. 
Inaczej nie sposób uzasadnić włączenia jej w zbawczy, wyzwalający kontekst ewangeliczny, który 
na pierwszym miejscu stawia pokonanie zła poprzez miłość. 
Posługując się tym kluczem objawienie przekazane przez Jana odszyfrujemy łatwo jako 
przepowiednie odrodzenia i radości, triumfu nad cierpieniem poprzez odważny udział dobrych w 
walce Baranka z bestią piekielną. 
Księga zaczyna się od ekstazy czyli poprzez Ducha Świętego Jan otrzymuje od Jezusa objawienie i 
polecenie zapisania. 
Jej cel, wbrew pozornej okropności treści jest wyrażnie pozytywny. 
Ewangelista mówi o tym jasno na samym początku: 
"Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów Proroctwa a strzegą tego co w nim napisane." 
Tak więc co prawda Apokalipsa jest historią życia ludności na ziemi, ale nie jest ona historią taką 
jaką rozumiemy, nie jest zwykłą historią zdarzeń (kroniką) widzianą oczami człowieka a historią 
(kroniką zdarzeń) WIDZIANĄ PRZEZ PANA BOGA i ostrzegającą nas (jako dzieci bożych) przed 
popełnianiem grzechów W RÓŻNYM CZASIE -BO PAN BÓG JEST ISTOTĄ PONAD CZASOWĄ-to 
jest popełnianiem złych uczynków, które nie powinny mieć miejsca u stworzeń ludzi, których Pan 
Bóg wyposażył w odróżnieniu od innych stworzeń w ducha (dał duszę). W związku z tym domaga 
się Pan Bóg od nas jako od istot nie tylko cielesnych ale i duchowych zachowywania się cyt: "NA 
OBRAZ I PODOBIEŃSTWO BOSKIE". Ponieważ Pan Bóg jest samym dobrem dając nam duszę 
wymaga od nas TEGO SAMEGO - CZYI DOBRA! 
Przekaz Apokalipsy(objawienia) mówi nam jakie kary i za jakie uczynki one nas spotykają w różnym 
czasie(czas istnieje tylko w naszej świadomości). A więc niektóre z nich poprzez złe uczynki i 
zachowania (cierpienia) zadajemy sobie sami np. wojny, a niektóre są zsyłane przez Pana Boga za 
złe postępowanie np: katastrofy naturalne. 
Ponieważ Apokalipsa (objawienie) jest boską (a nie ludzką) kroniką zdarzeń tzw opieczętowanie 
ludzi nie musi być jednorazowym wydarzeniem przy tzw "końcu starego świata" - tak jak nie jest 
jednorazowym wydarzeniem wojna, czy katastrofy naturalne. IV Antychryst czyli "Wielki Mastin" -
Szkot ma być związany z 3-letnią IV wojną światową,która ma wybuchnąć około 2150 roku.V 
Antychryst ma się pojawić przy tzw: "Wielkiej Wojnie z Maszynami". 
Ostatnim VI Antychrystem (liczba 6 jest liczbą szatana) - ma być sam: Szatan-Lucyfer. 
Nostradamus pisze, że nastąpi to po roku 3797 - ale czy w 4000, czy w 4500 czy jeszcze póżniej, 
czy może wcześniej o tym wie tylko sam PAN BÓG!!! 
 
 
Chciałem dzisiaj opisać dalszy przebieg III wojny światowej ale po odpowiedzi na ciekawe pytanie 
musiałem przerwać spowodu niespodziewanej wizyty rodzinnej. 
Jutro jak Bóg pozwoli postaram się o kontynuowanie tematu. Myślę, że do połowy stycznia skończę 
z opisem przewidywanej przez przepowiednie i proroctwa III wojny światowej, a może uda mi się to 
jeszcze przed końcem br. roku.  
 
Uzupełniając poprzednie pytanie chcę jasno powiedzieć, że wszystkie księgi Pisma Świętego 
(Biblii), a więc i Starego i Nowego Testamentu mają na celu poprzez opisy historycznych ludzkich 
zdarzeń pokazać człowiekowi jak żyć sprawiedliwie zgodnie z wolą Pana Boga tj przekazanym 
ludziom prawem Bożym zwanym DEKALOGIEM (10 przykazań). Np. dzieje starożytnych państw 
żydowskich: Izraela i Judy ukazujące dobrych i złych władców mają za zadanie dać wskazówki 
rządzącym jak należy uczciwie i sprawiedliwie rządzić. Wszystkie Święte Księgi (choć niektórym 
wydają się banalne, bo ich po prostu nie rozumieją) mają służyć człowiekowi w jego doczesnym 
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życiu czyli w pielgrzymce na planecie Ziemii jaką w OKREŚLONYM CZASIE I PRZESTRZENI 
WYZNACZYŁ NAM PAN BÓG!!! 
M.Nostradamus powiedział, że PIERWSZYM WIELKIM PREZENTEM JAKI OTRZYMALIŚMY OD 
PANA BOGA BYŁ "DAR DUSZY" - A CO ZA TYM IDZIE JAK MÓWIĄ NIEKTÓRZY OBECNI 
UCZENI, KOSMOLODZY,  OTRZYMANIA SZANSY NA ŻYCIE WIECZNE W INNYM CONTINUUM 
CZASOPRZESTRZENNYM, CZYLI INNYM, INACZEJ WYGLĄDAJĄCYM WSZECHŚWIECIE. 
DRUGIM PODARUNKIEM OD PANA BOGA MA BYĆ: "DAR ŻYCIA WIECZNEGO" -na który trzeba 
jednak sobie zasłużyć! 
Na pewno niektórzy z Was czytali szereg książek o powrocie do życia osób będących wcześniej w 
tak zwanej śmierci klinicznej. Osoby te (choć zapewne nie wszystkie) opisują efekt tak zwanego 
tunelowania. 
Otóż nowoczesna kosmologia oparta na badaniach fizyczno-matematycznych (szczególnie teoria 
superstrun lub M-Bram) potwierdza możliwość tunelowania w tzw korytarzach czasoprzestrzennych 
w celu przedostawania się do innych wymiarów i do różnych czasów. 
Są to tematy bardzo frapujące ale wszyscy obecnie najwięksi kosmolodzy są zgodni, że powstanie 
naszego Wszechświata tzw  Wielki Wybuch jest zgodny z BIBLIJNYM AKTEM STWORZENIA!!! 
Myślę, że po opisie i dyskusji dotyczącej naszego tematu to jest przebiegu III wojnie światowej 
znajdzie się trochę czasu aby porozmawiać również na temat nieśmiertelności. 
 
Ciąg dalszy przebiegu III Wojny Światowej -lata 2038?-2044? 
 
Po wielkim zwycięstwie pod ULM Henryk Szczęśliwy wyzwoli południowe Niemcy a także w 
zwycięskim marszu na wschód opanuje Czechy i Słowację oraz wkroczy na Węgry, które po 
krótkich walkach zdobędzie. 
W trakcie walk dowie się o czterech bardzo ważnych wydarzeniach, które nastąpią prawie 
równocześnie w odstępie około miesiąca: 
1. Wspólnym ataku komunistycznych Chin i Japonii na nowe USA (powstałe po II wojnie domowej z 
części dawnego USA i anglosaskiej części Kanady), oraz na Wielkie Państwo Meksykańskie 
poszerzone o południowe terytoria byłego USA oraz tzw "bananowe republiki" środkowo-
amerykańskie. Oraz w związku z tą decyzją Dyktatora USA o wycofaniu wojsk amerykańskich z 
Europy w celu zatrzymania lądowej ofensywy wojsk chińsko-japońskich na Alaskę i wschodnie-
pacyficzne wybrzeża kanadyjsko-amerykańskie. 
2. Buncie turbanów talibańskich i kleru muzułmańskiego w Azji Środkowej po klęsce pod ULM i 
zbrojnej próbie obalenia Kalifa Mahdiego (III Antychrysta). 
3. Ataku Indii (Mahatmy II ) na Zjednoczony Muzułmański Sułtanat Malajów (powstały na bazie 
obecnej Indonezji i Malezji, a poszerzony o podbite chrześcijańskie Filipiny i Australię). Wojna ta 
będzie miała na celu zdobycie Australii dla przeludnionych Indii, czyli będzie to jak pisze 
M.Nostradamus cyt: "Wielki Bój o Terra Australis" - czyli w tłumaczeniu o "Ziemię Południową" - tak 
Australię nazwali pierwsi jej odkrywcy - Portugalczycy. 
4. Wymuszonej siłą na władzach francuskich zasiadających w nowej stolicy w Avinion -decyzji 
Herkulesa o zdjęciu Henryka Szczęśliwego ze wszystkich stanowisk państwowych w tym 
wojskowych i jego aresztowaniu. 
 
Po otrzymaniu tych wiadomości Henryk Szczęśliwy zaprzestanie ofensywy na Bałkany i zawrze 
rozejm z Mahdim, który dla obrony swej władzy znowu przerzuci wierne mu wojska do Azji i wyśle 
do nowo koronowanego Króla Polski i Pięciu Narodów depeszę z prośbą o spotkanie. 
W trzy dni póżniej w Krakowie najprawdopodobniej na Wawelu gdzie odbyła się koronacja -
dochodzi do Drugiego Wielkiego Spotkania Dwóch Przywódców. Król Polski przedłuża wizytę w 
Krakowie oczekując na Wawelu Henryka. Król Polski ma po koronacji wrócić do stolicy, Warszawy 
(najprawdopodobniej jego pierwszą siedzibą w stolicy będzie odbudowany Pałac Saski). 
 
Na mocy układu podpisanego w Krakowie wojska Polskie wkraczają na Czechy i Morawy ,a także 
do Słowacji i na Węgry. Wcześniej (jak już pisałem) na mocy pierwszego porozumienia z Henrykiem 
Szczęśliwym wojska polskie zajmują opuszczone przez Talików (bojących się okrążenia) -
wschodnie Niemcy. 
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W ten sposób wojska polskie luzują armie zakonne Henryka, które wyruszają teraz na Avinion. 
Henryk odrzuca decyzje władz francuskich i nazywa Herkulesa zdrajcą. Oskarża go też o korupcję i 
nepotyzm. 
 
Pod Lile, Limoges i Lyonem dochodzi do trzech wielkich konfrontacji zbrojnych (z użyciem 
strasznych broni w tym najprawdopodobniej tzw: anty-grawitacyjnych, próżniowych i neutronowych) 
- armii zakonnych obu przywódców: Herkulesa i Henryka. 
Bratobójcza ciężka najprawdopodobniej sześciomiesięczna wojna domowa kończy się 
zwycięstwem Henryka Szczęśliwego. 
Herkules popełnia samobójstwo, a Henryk każe spalić jego zwłoki i rozrzucić potajemnie popiół po 
zmarłym - w nieznanym miejscu. 
Teraz w Avinionie Henryk koronuje się na Króla Francji i Zachodniej Europy póżniej Stanów 
Zjednoczonych Zachodniej i Południowej Europy i Północnej Afryki, (sam zakłada sobie koronę, nie 
pozwala sobie jej założyć arcybiskupowi). 
W parę dni póżniej przedstawia zebranemu duchowieństwu z całej Europy (w tym z Polski) 
kandydata na nowego papieża, ubogiego i skromnego księdza, który godzi się zostać papieżem 
Zjednoczonego Apostolskiego Kościoła Chrześcijańskiego dopiero po tym jak Henryk Szczęśliwy 
udowadnia mu, że tak jako -Król Francji- On czyli Henryk pochodzi z królewskiej rodziny Burbonów. 
Decyzje o nominacji nowego papieża po wieloletniej przerwie (ostatnim oficjalnym był Petrus 
Romanus-Piotr Rzymski), podpisze też przebywający w Avinionie (na zaproszenie Henryka) - Król 
Polski. Od tej pory każdy nowo wybrany papież będzie zatwierdzany najpierw przez przywódców: 
Francji i Polski, a póżniej po III wojnie światowej (w wyniku oficjalnego uznania nowego 
chrześcijaństwa za religię światową!!!) - jeszcze przez przywódców kilku innych mocarstw 
światowych. 
Nowi papieże będą już na zawsze zasiadali w Avinionie w byłym pałacu papieskim, który w darze 
przekaże papiestwu Henryk V Szczęśliwy. 
Nowy papież przyjmie imię PIOTR III nazywany będzie póżniej Piotrem Pierwszym Aviniońskim i 
całkowicie (włącznie z liturgią) zreformuje nowy zjednoczony już Kościół. Wszelka apostazja 
(odchodzenie od nowego Kościóła) będzie prawnie zakazana. Zakazany będzie: ateizm, marksizm, 
homoseksualizm, aborcja i eutanazja. Będą to prawa ogólnoświatowe obowiązujące wszystkich. 
Będą zakazane też inne odłamy chrześcijańskie (zostaną zlikwidowane, albo włączone do nowego 
Kościoła podległego papieżowi Aviniońskiemu) a powstawanie nowych, pod karą śmierci będzie 
również prawnie zakazane. 
DLACZEGO CHRZEŚCIJAŃSTWO ZWYCIĘŻY I WSZYSCY PRZYJMĄ W/W ZAKAZY?! 
OTÓŻ NAUKOWCY W KOŃCU III WOJNY ŚWIATOWEJ DOJDĄ DO NIESAMOWITYCH ODKRYĆ 
W CZASIE PRZEBIEGUNOWANIA ZIEMI W ROKU 2044? nastąpi też tzw :"CUD KRZYŻA"!!! 
O tym wszystkim póżniej. 
 
Ciąg dalszy wydarzeń 2038?-2044? 
 
Przypominam Państwu ,że piszę to wszystko po to,żeby : 
1. Zareklamować swoją przyszłą książkę. 
2. Aby pokazać (możecie sprawdzać-życie się toczy), że wszelkie przepowiednie i proroctwa to nie 
są bajki - jak niektórzy sądzą. 
Np. mój dziadek, który zmarł w roku 1938 (przed II wojną światową)powiedział słowa, które 
pamiętam do dzisiaj cyt: "prędzej uwierzę w to ,że na świecie żyją krasnoludki niż w to,  że my i 
wszystko co nas otacza składa się z jakichś atomów". 
MOJEGO DZIADKA NIE PRZEKONAŁA NAUKA!!!  SĄ TACY, KTÓRYCH NIE PRZEKONUJE 
RELIGIA I ZWIĄZANE Z NIĄ PROROCTWA, TAJEMNICE I PRZEPOWIEDNIE!!! 
ZASTANÓWCIE SIĘ CZY NIE DAŁO BY SIĘ WIERZYĆ W JEDNO i DRUGIE?! 
M.NOSTRADAMUS PISZE, ŻE PO WIELKIM ROZDWOJENIU (NAUKI I RELIGI) - NASTĄPI ICH 
JEDNOŚĆ SKOŃCZONA - BOWIEM NAUKA I RELIGIA OKAŻĄ SIĘ TYM SAMYM - BO KAŻDA 
WIARA JEST TYLKO WIARĄ! 
NOSTRADAMUS JEST TEŻ FILOZOFEM PORÓWNUJE NAUKĘ DO MĘŻCZYZNY, A KOBIETĘ 
DO RELIGII. 
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"Pan Bóg zdaje sobie sprawę z tego, że ludziom w różnym czasie ich życia musi przekazywać 
niezbędne informacje o wszechświecie, jego bycie i powstaniu oraz sensie stworzenia i istnienia w 
zrozumiałym dla nich języku"- to słowa jasnowidza wszechczasów – np. Jezus Chrystus rozmawiał 
z ludżmi starożytnymi za pomocą zrozumiałych przez nich pięknych i jakże mądrych 
ewangelicznych przypowieści wziętych z ich codziennego życia to jest trudu i znoju w codziennej 
walce o chleb większości ówczesnego społeczeństwa. 
Ostrzegał też, że miłosierdzie Boże jest możliwe tylko za życia człowieka, po śmierci człowieka Pan 
Bóg jest tylko sprawiedliwym sędzią! 
Z Pisma Świętego jednak wiemy, że Syn Boży ukaże się w całej swojej potędze i chwale i nie 
będzie już mówił przypowieściami - bo będą inne czasy - człowiek sam się bowiem przekona (za 
przyczyną wielkich odkryć naukowych), że  WIELKOŚĆ WSZECHŚWIATA I RÓŻNORODNOŚĆ 
WYSTĘPUJĄCEJ W NIM NATURY -TO WŁAŚNIE WIELKOŚĆ I POTĘGA BOGA!!! 
M.Nostradamus przekazał nam, że kiedy ludzkość zobaczy i przekona się,że mimo wszystkich 
swoich wielkich odkryć naukowych, jest za słaba aby przetrwać cyt "niebo się zmarszczy, znikną 
gwiazdy i światło, czarna dziura pochłonie w niebyt słońce, planety i księżyc"- czyli stanie się coś 
NIEBYWAŁEGO I JAKŻE RZECZYWISTEGO W ŚWIETLE OBECNEJ NAUKI!!! - Otóż w tych 
słowach Giordana Bruno i M.Nostradamusa w średniowieczu widziano rękę szatana a nie wolę 
Pana Boga. Ale Pan Bóg,  gospodarz Wszechświata jak każdy kochający rodzić (dobry ojciec i 
dobra matka) przyjdzie żyjącym ludziom z pomocą,  pomoże swoim dzieciom (którym dał swoją 
część-ducha nieśmiertelności) opuścić ziemię na zawsze i polecieć do gwiazd cyt "niebo przez 
Pana Wszechrzeczy zostanie otwarte i znowu rozbitkowie ujrzą światło gwiazd, światło życia, swoją 
nową drogę ku Panu, bo Pan nie pozwoli żeby ciemność zapanowała nad nimi". Tak więc w 
gwiazdach ludzkość znajdzie nową Ziemię, Drugą Jerozolimę (jak nazywa ją w Biblii Pan Bóg) –cyt; 
"Pan przygotuje miejsc wiele i każdy znajdzie swój dom, a miejsca dla nikogo nie zabraknie gdyby 
tak nie było powiedział bym Wam o tym". Wniosek z tego że nie tylko Ziemia ale cały Wszechświat 
jest stworzony dla człowieka, jest on tak ogromny, że Ziem podobnych do naszej czyli Jerozolim 
jest tak wiele, że miejsca dla wielu nowych pokoleń ludzi NIGDY NIE ZABRAKNIE!!! Przygotowany 
przez Pana Boga dla ludzi Wszechświat - CZEKA NA ŻYWYCH I NA ZMARŁYCH- cyt: "nie będzie 
różnicy pomiędzy zmarłymi i żywymi bo zwycięży świat ducha nad światem ciała, każdy duch 
będzie mógł przyjąć ciało, które mu się podoba" CÓŻ TO ZA PIĘKNE WSPANIAŁE WIZJE 
JEDNOCZĄCE NAUKĘ Z RELIGIĄ!!!  Dla nas te wizje nie wydają się aż tak abstrakcyjne - kiedy 
podbijamy kosmos! Ale w średniowieczu wielu jasnowidzom w tym M.Nostradamusowi i 
astronomowi G.Bruno przypisywano cyt: "szatańskie opętanie" i grożono spaleniem na stosie. 
Według mnie wiara w jakąś ogólną katastrofę i koniec cywilizacji, przewidzianą np: w roku 2012 
(tzw: koniec kalendarza Majów) - jest zwykłym oszustwem niezgodnym z jakimikolwiek wierzeniami 
religijnymi, w tym chrześcijańskimi jak też poważnymi proroctwami i przepowiedniami w tym 
wielkiego mistrza przepowiedni M.Nostradamusa. 
Nawet śmierć osobista dla wierzącego człowieka nie jest końcem jego istnienia i bytu, jest tylko 
zmianą miejsca zamieszkania jego ducha. 
A wymiarów przestrzenno-czasowych przez nas niewidzialnych (w świetle obecnej nauki) może być 
bardzo wiele! 
 
Kontynuując przedstawię kilka tekstów potwierdzających wydarzenia związane z wojną domową 
Herkulesa z Henrykiem i inne opisane uprzednio przeze mnie zdarzenia z przebiegu III wojny 
światowej. 
 
Ciąg dalszy III wojny światowej-lata 2038?-2044?; 
 
Podam kilka wybranych przykładów potwierdzających poprzednio opisane przeze mnie wydarzenia: 
+ 
Victoria Henryka przerwana przez nagłe wydarzenia, 
Młody Selin Wyzwoliciel nie tylko waleczny,ale i roztropny, 
Po zajęciu Germanii wielkie spotkanie nad Wisłą, 
W Krakowie potwierdzenie sojuszu Róży i Białego Orła, 
Antychryst III zagrożony podąża na wschód do żródła piekieł, 
Talibowie mają mu za złe, że synów Mahometa zostawił pod ULM 
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Uwaga!!! Nostradamus używał słowa uczeń-dwa razy użył w tekstach dosłownie słowa ;TALIB,które 
w tłumaczeniu na j.polski i inne języki znaczy dosłownie uczeń!!! 
+ 
Kraj Burbona i kraj Jagiellona porządkiem dla zniszczonego świata, 
Nowy Król Wschodu Pięciu pomocą dla zniszczonej Przepięknej Róży, 
Gdzie dwóch w przymierzu zaczęło tam dwóch w przymierzu skończy, 
Słaby GRYFON znów będzie Wielki przez sojusz Henryka i Trzeciego Kraka! 
 
Uwaga: niektórzy tłumaczą jako: wielkiego trzeciego z Krakowa. Ale ten Król nie będzie pochodził z 
Krakowa jak już uprzednio pisałem. 
Gryfon (przypominam) - to Europa. 
+ 
Po słowie Szczęśliwego Mahdi podkręcony ogon, 
Podążać będzie do niebotycznych gór przedniej Azji, 
Jego powrót będzie zaznaczony morzem krwi jego wyznawców, 
Po zwycięstwie nad braćmi stolicę ustanowi z powrotem w Nowym Babilonie.  
 
Mahdi po prostu okrutnie się zemści na dotychczasowych swoich zwolennikach, będzie ich 
prześladował i mordował bez opamiętania za to, że raczyli podnieść na niego rękę! 
Wystraszony Mahdi (już nie pewny dalszych wydarzeń i swojego losu) z powrotem przeniesie 
stolicę Kalifatu Wielkiego Talibanu z Islamadabadu (Rzymu) do obecnego Bagdadu, który będzie 
się nazywał (już od wielu lat przed tymi wydarzeniami) - Nowym Babilonem. 
Obok Bagdadu leżą zrekonstruowane ruiny Starego Babilonu, który 1000 lat przed narodzeniem 
Chrystusa liczył ponad 1 milion mieszkańców! 
 
+ 
Lion,Limoges i Lille spotkaniem dwóch tytanów, 
Gwiazda Nowego Jupitera błyszczy nad odrodzoną Francją, 
Proroczy sen Herkulesa spełnieniem samobójczej śmierci, 
Jego prochy rozrzucone w nocy i w wielkiej tajemnicy, 
Zbawiciel Henryk wielką odnową kraju i kościoła, 
Pan i władca żąda wycofania rozpanoszonych pijawek! 
+ 
Nowy Król Francji i Zachodu Europy, 
Uśmierza wielki bunt muzułmanów, 
O! Francjo za przyczyną przyjmowanych obcych, 
Stałaś się ziemią Arabów i ich nienawistnych imamów. 
+ 
Co to za wielki kraj!-na zachodzie Atlantyku? 
Od swojego zarania uważany za naród,ale bez narodu, 
Stanie się przed trzecią przekleństwem dla swoich mieszkańców, 
Rasy,religie i broń oraz wielkie bogactwo niby aniołów, 
Wyzwoli wśród przybyszy drugiego ducha buntu i nienawiści, 
Czarni niewolni będą zastąpieni przez okradzionych wolnych! 
+ 
Po utracie południowych ziem i miasta Aniołów, 
Angloamerykanie dwóch krajów połączeni w nowy naród, 
Od bieguna północnego aż do wielkiej zatoki zjednoczeni, 
Zamkną swoje granice dla wszelkiego nieładu i nieporządku.  
+ 
Żółty LIANG rozpęta wielkie piekło przy końcu trzeciej, 
Wystraszony Nowy Neptun zostawi Gryfona w osamotnieniu, 
Dając pijawkom panowanie i nad Francją i Europą, 
Pazerni Anglicy będą słuchać tylko swojego tronu! 
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+ 
Arteuza zabarwi na czerwono wody Wielkiego Oceanu! 
Nowy Smok i Nowy Neptun na granicy zniszczenia WSZYSTKIEGO! 
Po zwycięstwie TORRENTU Atlantydów RAYPOZ dosięgnie dna umysłów,  
Gwiezdne okrutne żołdactwo odbije przez połączenie północne ziemie Ameryki i Azji, 
Czerwony Cesarz Wschodu i Biały Tyran Zachodu doprowadzą do wytępienia i ubóstwa, 
Po trzeciej prawie bezludne i wyniszczone wielkich Europy prosili będą o pomoc! 
 
Bardzo ciekawy i intrygujący jest ostatni tekst gdzie występują wyrazy: 
po-1: Aretuza (przybrałem ten wyraz jako swój odnośnik do tej strony, pisałem też co ten wyraz 
znaczy, proszę odnależć i postarać się zinterpretować go). 
po-2: występują tu wyrazy: TORRENT i RAYPOZ - ja nie bardzo potrafię te wyrazy w sposób 
znaczeniowy połączyć ze sobą. 
Z ostatniego tekstu wynika, że Wielka Wojna komunistycznych Chin z nowymi USA (powstałymi z 
części obecnego USA i anglojęzycznej Kanady), będzie wielkim przekleństwem przede wszystkim 
dla tych krajów. (w tej wojnie jak pisałem uprzednio będą też zaangażowane po stronie Chin-
Japonia a po stronie USA-Kanada będzie ona - jej część - już częścią USA, także Wielki Nowy 
Meksyk). 
WSZYSTKIE TE PAŃSTWA STANĄ SIĘ PRAWIE BEZLUDNE i NIESAMOWICIE ZNISZCZONE!!! 
Z innych tekstów wynika, że Chiny wraz z Syberią (którą przyłączą do swojego terytorium) nie będą 
liczyły więcej niż 250 milionów mieszkańców a nowe USA (wraz z Kanadą nie więcej niż 60 do 80 
milionów mieszkańców.) 
Wojna ta doprowadzi do tzw: "Pyrrusowego zwycięstwa" USA. 
Kraje te długo po III wojnie światowej będą się odbudowywać. 
Najprawdopodobniej Polska z jej liczbą mieszkańców i rozwojem terytorialnym, a także z powodu 
tego, że nie będzie zniszczona i nie poniesie prawie żadnych wojennych strat stanie się w tym 
zniszczonym i wyludnionym świecie bardzo potężnym państwem! 
NIE TYLKI PRZEPOWIEDNIE M.NOSTRADAMUSA ALE TEŻ PRZEPOWIEDNIE WIELU INNYCH 
JASNOWIDZÓW i PROROCTWA RELIGIJNE POTWIERDZAJĄ TEN MIŁY DLA NASZYCH USZU 
OBRAZ PRZYSZŁEJ WIELKOŚCI POLSKI!!! 
 
Myślę, że niszczycielska straszna wojna Chin z USA spowoduje próżnie, którą właśnie m.innymi 
wypełni Nowa Polska i Nowa Francja po zwycięstwie nad Wielkim Talibanem. 
W przyszłym tygodniu postaram się opisać następne przewidywane wielkie wydarzenie będące 
częścią składową III wojny światowej,-a mianowicie WIELKĄ WOJNĘ BRATERSKĄ FRANCJI 
HENRYKA V SZCZĘŚLIWEGO Z WIELKĄ BRYTANIĄ, po wycofaniu wojsk amerykańskich z 
Europy, które uczestniczyły w walkach z Mahdim. Ta wojna ma się toczyć w tym samym czasie co 
wojna Chin z USA. Po tych wojnach na świecie skończy się dominacja anglosaskiego świata. 
W.Brytania zniszczona rakietami przez Henryka Szczęśliwego, wyludniona i zrujnowana rozpadnie 
się na kilka państw, powstanie: Anglia, Szkocja, Walia i może Kornwalia. Od USA w wyniku II wojny 
domowej odłączą się niektóre południowe w większości hiszpańskojęzyczne stany jak np: 
Kalifornia, Teksas, Nowy Meksyk i może jeszcze inne. Póżniej niektóre z nich przyłączą się 
dobrowolnie do Nowego Wielkiego Państwa Meksykańskiego a USA mimo chwilowego 
wzmocnienia w wyniku aneksji anglojęzycznej części Kanady po wojnie z Chinami razem z tym 
krajem z powodu strasznych zniszczeń, one i Chiny spadną do roli państw drugorzędnych, nie 
mówiąc o Europejskiej Rosji, która najprawdopodobniej przed końcem III wojny światowej zostanie 
całkowicie włączona do Polski. 
 
 
Tak zwana;"WIELKA WOJNA BRATERSKA", pomiędzy Francją, a Wielką Brytanią;  
lata;2040? -2041?  
 
Jak widać III wojna światowa ma w/g Nostradamusa i innych jasnowidzów być całkowicie inną 
wojną niż I i II wojny światowe. 
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Przede wszystkim - jak już pisałem - ma być ona bardzo długa, bo trwać ma jedno całe pokolenie 
czyli 27 lat (za czas trwania 1 pokolenia przyjmuje się 25 lat). 
W odróżnieniu od I i II wojen światowych nie będzie to wojna tylko jednego konfliktu zbrojnego. 
III wojna światowa ma mieć charakter ZŁOŻONY składający się aż z kilku poważnych wojen, a 
także nakładających się na nie różnych rewolucji i wojen domowych,dwóch poważnych katastrof 
kosmicznych i kilku krótkich wymuszonych przez różne czynniki przerw w działaniach zbrojnych. 
W czasie jej trwania będą zmieniały się też sojusze różnych państw i będą się ścierały różne grupy 
interesów. 
Dotychczasowi sojusznicy w czasie trwania tej długiej wyniszczającej wojny będą też czasami 
walczyli ze sobą o pierwszeństwo w NOWYM FORMUJĄCYM SIĘ JUŻ GEOPOLITYCZNYM 
ŚWIECIE. 
Przykładem takiej rywalizacji ma być niewyobrażalny dla nas dzisiaj konflikt pomiędzy Francją i 
Wielką Brytanią! 
Ale kto zna "jako tako" historię powszechną to wie, że oba te kraje przez ponad 1000 lat były i żyły 
obok siebie w permanentnym konflikcie o pierwszeństwo;najpierw w skali europejskiej a póżniej 
światowej. 
Chwilowe sojusze pomiędzy tymi państwami, które od czasu do czasu istniały były podyktowane 
raczej rozsądkiem w chwilach wspólnego zagrożenia niż wzajemną sympatią. 
Nic więc dziwnego, że M.Nostradamus nie pałał "miłością" do Anglii i świata anglosaskiego. 
Przykładami stosunku Nostradamusa do świata anglosaskiego są choćby sformułowania tego typu: 
(przypominam) - jak nazywanie Anglików "pijawkami" czy mówienie o USA, że jest to kraj: "bez 
narodu", a np. o Australijczykach mówi (Australia przez Anglików zaczęła być kolonizowana dopiero 
od 1788 roku!!!) - że jest to kraj "potomków złodziei i złoczyńców". 
Szczególną oczywiście sympatią darzy swoją ojczyznę:Francję,a także inne kraje kultury 
romańskiej jak: Włochy, Hiszpanię i Portugalię, bardzo też współczuje żydom (Nostradamus był 
żydowskiego pochodzenia), przypisując nieszczęścia jakie ten naród spotyka temu, że odrzucił on 
Jezusa z Nazaretu jako swojego Mesjasza. 
Nic też dziwnego, że najwięcej wrogów Michel Nostradamus ma wśród Anglosasów (amerykańskich 
i angielskich badaczy jego twórczości), którzy nie mogą się pogodzić z tym, że w swoich 
przepowiedniach (po III wojnie światowej) przewiduje on koniec panowania politycznego, 
ekonomicznego, kulturowego świata anglosaskiego nad jego "resztą". 
 
$ 
Po trzeciej nic już nie będzie takie jakie było przed nią, 
Angloamerykanie wstąpią do szeregu pospolitych, 
Ich kultura i język będą rozmyte pośród innych większych, 
Upadek Normanów będzie podobny upadkowi Cesarstwa Rzymian.  
 
Tak więc Nostradamus jasno nam przekazuje, że po III wojnie światowej świat będzie zupełnie inny, 
że się tak samo zmieni jak zmienił się świat po upadku w roku 476 Cesarstwa Zachodnio-
rzymskiego. 
TO BĘDZIE TAKI SAM PRZEŁOM!!! 
O tym jak będzie wyglądał świat po III wojnie światowej krótko napiszę po skończeniu obecnego 
tematu, to jest przebiegu III wojny światowej. 
A oto jak Nostradamus opisał (dla porównania z poprzednim tekstem) panowanie języka i kultury 
angloamerykańskiej nad światem! 
 
$ 
Potęga Hiszpanii będzie zastąpiona przez Brytanię, 
Największy z żeglarzy zapanuje nad wszystkimi wodami, 
W dwudziestym zastąpi go młodszy brat zza Atlantyku, 
Po drugiej potęga Anglo-amerykanów będzie tak wielka, 
Że ich pieniądz, kultura i język zapanują nad duszami i ciałami, 
Wszyscy tego świata będą tam widzieli wszelki ratunek przed Wszystkim! 
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Nic dodać nic ująć ale M.Nostradamus niejednokrotnie nam mówi, że każda potęga się kiedyś 
kończy, że nic na tym świecie nie jest stałe, że WSZYSTKO MA SWÓJ POCZĄTEK I KONIEC!!! i to 
musimy przyjąć czy nam się to podoba czy nie! 
 
Dalej opiszę już samą ;Wielką Wojnę Braterską. 
 
O Wałęsie są najprawdopodobniej tylko te dwa teksty: 
+ 
Wielkie zmiany w zniewolonym kraju Jagiellonów, 
Po drugiej narzucony ustrój przez wschodniego brata, 
Zostanie obalony przez siłę Związku i jego przywódcy, 
Póżniej wybrany przez Naród, zostanie oskarżony, 
Jego zazdrośni i zawistni przeciwnicy pokażą swoją małość,  
Nie oni, a On przejdą do legendy pokoleń żywych! 
 
Uwaga 
Nostradamus Polskę często nazywał krajem Jagiellonów bo za jego życia ta dynastia panowała w 
wielu krajach również w Czechach i na Węgrzech,była bardzo potężna i bardzo znana w Europie! 
Związek, który Nostradamus pisał z dużej litery w odniesieniu do Polski to najprawdopodobniej 
NSZZ Solidarność. 
 
Domyślam się, że jako przeciwnikowi L.Wałęsy ten tekst może się Panu nie podobać. 
Ale ja przedstawiam teksty takie jakie są niezależnie od tego czy komuś lub mnie się podobają czy 
nie i proszę to zrozumieć. 
Ja też mam swoje poglądy i nie wszystko mi się podoba to co pisze o przyszłości M.Nostradamus -
ale muszę być rzetelny! 
 
A oto drugi tekst:  
* 
Miliony zjednoczonych w Wielkim Związku pracujących, 
Wielkie porty nad Bałtykiem zarzewiem wciąż odnawianych buntów, 
Kraj nad Wisłą rządzony po drugiej przez obcą i niewierną partię, 
Narodzi się od nowa za przyczyną słów papieskiej Arki i niezłomnego sługi! 
 
Więcej tekstów o Wałęsie jak też jego współpracownikach nie znam. 
Poprzednio (proszę odszukać) też podałem kilka tekstów o obecnej sytuacji (chyba tak) w Polsce. 
 
Jest parę tekstów o historii Polski od czasów współczesnych Nostradamusowi. 
Ale po zakończeniu tematu związanego z III wojną światową proszę mi o tym przypomnieć to kilka 
tekstów, które znam to Panu podam. 
 
 
Centurion 
 
M.Nostradamus napisał, że III wojna światowa rozpocznie się od inwazji Chin na Rosję i Wielkiego 
Talibanu na Północną Afrykę Turcję i Europę. 
Nie znam tekstów o bezpośredniej wojnie Izraela z Iranem. Niebawem więc się przekonamy jaka 
jest prawda. Może ten tekst mówi o jakichś bombardowaniach Iranu przed III wojną światową: 
+ 
Przed trzecią Pers się zbroi i prowokuje, 
Ciemny umysł ich imama zapanuje nad rządami, 
Wywoła wewnętrzne bunty wśród swoich wiernych, 
Niszczycielska akcja sąsiadów i potężnych świata, 
Tylko na kilka lat powstrzyma rządzący kościół Mahometa, 
Ich kraj stanie się krwawą łażnią za przyczyną Wielkiego Talibanu! 
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Uwaga 
Tak więc możliwe,że będzie jakaś interwencja zbrojna(przed III wojną światową) -całkiem możliwe, 
że bombardowanie Iranu (kraj perski i szyicki) Przez USA, Izrael przy pomocy (poparciu) sunnickich 
krajów arabskich, głównie Arabii Saudyjskiej sprzymierzonej z USA. 
 
Kontynuuję przerwany opis przebiegu ;WIELKIEJ WOJNY BRATERSKIEJ pomiędzy;Francją a 
Wielką Brytanią. 
+  
W '628 roku liturgii Wielki Chiren, 
Nakaże bezczelnym pijawkom wielki odwrót, 
Dumna wyspa przez posłannika przypomni mu nieszczęsny Los, 
Wielkiego Zwodziciela, I Antychrysta N'Polleona!  
Bezbożnego prześladowcy rzymskiego kościoła Apostołów, 
Wredni Anglicy staną się niby obrońcą nie swojej wiary! 
+ 
Henryk Wielki, Odtwórca i Zbawiciel Kościoła, 
Jak Wilhelm stanie u brzegów starego Albionu! 
O! Brytanio nastąpił czas kary i wielkiej pokuty, 
Dla rozbestwionego i zatraconego w dumie narodu, 
Nieustraszony kogut pomści swoje wielkie krzywdy, 
Które spotkały go na ojczystej ziemi i na wodach oceanu! 
+  
W wielkiej bitwie kaletańskiej flota Francji zwycięża, 
Podwodne łodzie wpływają z liliami Burbona na wody Tamizy, 
Londyn i białe brzegi Brytani pod obstrzałem ognistych strzał, 
Dwieście nocy i dwieście dni okrutnej śmierci zgotowanej pijawkom, 
Dowódca pojmany i zakuty w kajdany staje przed obliczem Henryka, 
Chrześcijański Władca daruje życie i wolność pokonanemu w wierze! 
+ 
Przez nagły atak zaskoczone pijawki opuszczą Akwitanię i Normandię, 
Ich powolny odwrót zamieni się w Wielką Ucieczkę żołdactwa, 
Namaszczony i Niezwyciężony Henryk V Burbon pomści przodków dynastii , 
Przed inwazją koguta Król i parlament emigrują na północne wyspy Atlantyku, 
W duchu Wielkiego Miłosierdzia Wielki Król Francji przyjmie rozejm od Anglików, 
Trzy dni po wielkim zwycięstwie we krwi umoczy wielkie powstanie półksiężyca w Marsylii! 
+ 
O! Londynie stałeś się tak jak Paryż miastem ruin i umarłych, 
Nowa stolica na nowo zbudowana w okolicach Coventry, 
Przyjmie nazwę -dawnego Albionu stając się twoją marną namiastką, 
Niezwyciężony Henryk nie usłucha zdradliwych Szkotów i Irlandczyków, 
Darując wolność pokonanym pokaże dobroć prawdziwego Chrześcijanina! 
Pokonany Anglik poprosi Brata o przyłączenie-ale na razie nie wyrazi on zgody!  
 
 
Wielka Wojna Braterska (jak już pisałem) zakończy się wielkim zwycięstwem Francji Henryka V 
Szczęśliwego, co do tego nie ma żadnych wątpliwości! 
Po pokonaniu Wielkiej Brytanii,Henryk V Szczęśliwy wyzwoli najpierw Włochy, a następnie Grecję. 
Atak na Grecję spowoduje paniczną ucieczkę turbanów talibańskich z państw bałkańskich. Mahdi 
zarządzi wycofanie swoich wojsk z Bałkanów z powodu grążącego im okrążenia to jest tzw "kotła 
bałkańskiego". 
Na opuszczone tereny państw bałkańskich wkroczy jak pisze o tym M.Nostradamus cyt "Armia Orła 
Białego" i to właściwie prawie bez walki!  
 
O tych wszystkich wydarzeniach ,również o niepowodzeniach Henryka Szczęśliwego w wyzwalaniu 
Hiszpanii i Portugalii i pomocy Króla Polski, który udostępni nową wynalezioną przez polskich  
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uczonych broń laserową, aby przechylić szalę zwycięstwa na korzyść sojuszniczej Francji. 
Trzeba zaznaczyć, że Król Polski nie wyśle na pomoc Henrykowi swojej armii natomiast wyśle mały 
oddział, który przekaże Francuzom tajną broń i nauczy ich ją obsługiwać. 
Ta broń przekazana przez Polskę przyczyni się do szybkiego opanowania przez Francję nie tylko 
Hiszpanii, ale również Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. 
 
O tych wszystkich wydarzeniach w następnym odcinku. Nie wiem tylko czy uda się te sprawy opisać 
przed świętami. 
Póżniej pozostanie do opisania II Wielka Katastrofa Kosmiczna, to jest tzw Przebiegunowanie Ziemi 
i związana z tym wydarzeniem globalna zmiana stref klimatycznych na Ziemi, Polska stanie się 
krajem leżącym w tak zwanej strefie klimatycznej śródziemnomorskiej, nie będzie więc już w 
naszym kraju śnieżnych zim. Oraz z tak zwanym " KOSMICZNYM CUDEM KRZYŻA", który po 
początkowym przymusowym przyjmowaniem chrześcijaństwa PRZEMIENI SIĘ w dobrowolny, i 
nagły powrót religijności związany z MASOWYM PRZECHODZENIEM SPOŁECZEŃSTW WIELU 
KRAJÓW NA CHRZEŚCIJAŃSTWO!!! 
"Cud Krzyża" będzie trwał 3 dni w czasie których to jest tzw " trzech dni ciemności ze świecącym 
krzyżem na niebie!" - następującym w trakcie wielkiego przebiegunowania Ziemii, będą zachodziły 
niesamowite procesy!!! 
Jeszcze pózniej mają nastąpić inne wielkie wydarzenia w skali kosmicznej jak też niesamowite 
wynalazki, które całkowicie obalą ateizm i wszelkie powiązane z nim ideologie, które przejdą do 
LAMUSA HISTORII!!!. 
Na koniec opiszę świat po III wojnie światowej. 
 
Pisałem o czterech Antychrystach w nawiązaniu do czterech wojen światowych. 
Napiszę tym razem konkretniej:  
- IV Antychrystem ma być Wielki Burzyciel(wywoła 3-letnią IV wojnę światową) czyli Wielki Mastin  
   zwany też czasami Wielkim Mastifem! 
- III Antychrystem ma być jednooki Mahdi-konkretnie razem z innymi swoimi pomocnikami. 
- I-ym był w/g M.Nostradamusa Napoleon I Bonaparte. 
- II-gim był Adolf Hitler wraz z innymi "pomocnikami zła" jak nazywa ich M.Nostradamus. 
 
Ponieważ tematem naszym jest III wojna światowa, to tylko wspomniałem o tej czwartej mówiąc, że 
wywoła ją IV Antychryst (Wielki Mastin) czyli ostatni Antychryst w wojnach światowych. 
Wspomniałem też o ostatnim Antychryście (6 to liczba samego szatana), czyli VI-ym, którym będzie 
sam szatan ale działający w czasie ostatniej 13-ej wojny cyt: "wojny ze śmiercią", która wybuchnie 
po 3797 roku póżniej na 1000 lat przy pomocy Pana Boga szatan zostanie "spętany". 
M.Nostradamus napisał cyt: "co będzie po tym roku Pan Bóg nie pozwolił mi spojrzeć!" 
 
Ta 13-ta tzw: "Wojna ze śmiercią" w/g M.Nostradamusa to właśnie ma być tzw: "Har Magedon" 
 
Na początku wymieniłem tę po IV wojnie tzw: "wojnę globalną" i "wojnę z maszynami"- tam (o tym 
szczegółowo nie pisałem) M.Nostradamus mówi o "sztucznym mózgu, który będzie V 
Antychrystem". Na początku tej strony wymieniłem z nazw wszystkie 13 wojen (proszę odnależć). 
Pieczętowanie ludzi (czipowanie) tak jak katastrofy i wojny dotyczą wielu wydarzeń a więc III wojny, 
"wojny z maszynami" jak i tej ostatniej - "wojny ze śmiercią i z samym szatanem". 
Liczba 6-jako liczba ostatniego Antychrysta - samego Lucypera!!! - jest wymieniana w wielu 
księgach, proroctwach religijnych!  
Apokalipsa (z greckiego: Objawienie) Świętego Jana Ewangelisty jak też kilkanaście innych 
Apokalips (niekanonicznych), Księga Daniela i wiele innych tekstów nie mówi tylko o ostatniej bitwie 
szatana z ludżmi i Panem Bogiem-pod tzw: Har Magedonem (Megiddo) w obecnym Iraku, ale o 
wszystkich nieszczęściach ludzi na Ziemii a więc wszystkich wojnach i katastrofach. 
TE KSIĘGI (Apokalipsa,Księga Daniela i inne ) TO OBRAZ HISTORII LUDZKOŚCI WIDZIANY 
"OCZAMI" PANA BOGA A NIE OCZAMI LUDZI!!! 
Pa Bóg pokazuje co jest dla niego ważne a nie co jest ważne dla nas i za co ma nas spotykać kara! 
TAK TO NALEŻY ROZUMIEĆ!!! 
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Większość ludzie mylnie interpretuje święte księgi związane z apokalipsą. 
Apokalipsa nas nie spotka w przyszłości Apokalipsa nas spotykała w przeszłości, spotyka teraz i 
będzie spotykać w przyszłości!!! 
Na nią bowiem składały się,składają i będą się składać wszystkie nieszczęścia: katastrofy, wojny, 
głód, straszliwe zarazy i choroby itd itp. 
Ostatnim akordem Apokalipsy ma być Har Magedon, zwycięstwo nad śmiercią i szatanem! 
Pozdrawiam: 
 
IV Antychryst czyli "Wielki Mastin" Szkot ma być związany z 3-letnią IV wojną światową, która ma 
wybuchnąć około 2150 roku. V Antychryst ma się pojawić przy tzw: "Wielkiej Wojnie z Maszynami". 
Ostatnim VI Antychrystem (liczba 6 jest liczbą szatana) ma być sam Szatan, Lucyfer. Nostradamus 
pisze, że nastąpi to po roku 3797 ale czy w 4000, czy w 4500 czy jeszcze póżniej, czy może 
wcześniej, o tym wie tylko sam PAN BÓG!!! 
 
Czy istnienie znanych ogółowi czterowierszy i sześciowierszy centurii M.Nostradamusa zapobiegły 
takim np. wydarzeniom jak: 
-powstaniu USA w wyniku wojny kolonistów z Anglią? 
-wybochowi rewolucji angielskiej w XVII wieku i ścięciu króla Anglii? 
-wybuchowi rewolucji francuskiej i zburzeniu Bastyli oraz śmierci króla Francji? 
-wybuchowi I wojny światowej i II wojny światowej? 
-czy nie istniały takie znane powszechnie postacie jak np:(podaje nazwiska tylko tych osób których 
M. Nostradamus nie przekręcił a napisał je dosłownie: Pasteur, Franco, Riwiera, Stalin, Robespierre 
i wielu innych? 
 
Są to tylko nieliczne przykłady z wielu wydarzeń i postaci historycznych, niektóre z nich już 
przytaczałem! 
 
W Pana(i) rozumowaniu brak jest logiki - to jest analizy wszystkich przykładów przed podjęciem 
takiego zdania jakie Pan(i) tu przedstawił(a). 
Jest ono dla mnie nieprawdziwe - co najmniej nie miarodajne zaprzeczające całkowicie faktom! 
Co do islamu to jest ona jedną z wielu dużych religii światowych, która po prostu rywalizuje z 
innymi. 
Normalny człowiek wie, że tam gdzie jest rywalizacja tam też jest walka a czasami i wojna-religia 
nie jest tu wyjątkiem! 
Nienawiść istnieje też np:w rywalizacji sportowej wyrażana często przez tzw" kiboli". 
Takimi "kibolami" dla mnie-czyli fanatykami religijnymi są obecnie fanatycy islamscy,a nie inni! 
To nie chrześcijanie,żydzi,buddyści czy wyznawcy innych religii wprowadzili na świecie 
superterroryzm. 
Kto bowiem dokonał np: zniszczenia wież nowojorskich, zamachu na dworzec kolejowy w Madrycie, 
czy doprowadził do wybuchów w metrze londyńskim itd. zginęły tam tysiące niewinnych ludzi? 
 
Żadna walka o żadne cele w tym te uważane za najszlachetniejsze (wolność, niepodległość) nie 
usprawiedliwia nikogo, w tym wypadku właśnie fanatyków islamskich, których Pan(i) tak broni!!! 
Tą obroną zbrodniarzy islamskich (bo zabijając niewinnych ludzi powołują się na islam, nie inną 
religię!) obraża Pan(i) godność zmarłych ofiar i ich rodzin. 
Dla Pna(i) ważna jest obrona fanatyków islamskich, a nie obrona ich ofiar! 
Nie zauważyłem aby w swoim tekście potępiał(a) Pan(i) czyny zbrodniarzy islamskich! 
Z takimi ludżmi, którzy broniąc islamu, a nie potępiając jego wyznawców, którzy dokonali takich 
straszliwych zbrodni, nie dyskutuję, NIE JESTEM CZŁOWIEKIEM UZNAJĄCYM TAKĄ PRAWDĘ I 
TAKIE ZASADY MORALNE!  
Żegnam!!! 
 
Pisałem o czterech Antychrystach w nawiązaniu do czterech wojen światowych. 
 
Napiszę tym razem konkretniej: 
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IV Antychrystem ma być Wielki Burzyciel (wywoła 3-letnią IV wojnę światową) czyli Wielki Mastin 
zwany też czasami Wielkim Mastifem! 
III Antychrystem ma być jednooki Mahdi, konkretnie razem z innymi swoimi pomocnikami. 
I-ym był w/g M.Nostradamusa Napoleon I Bonaparte. 
II-gim był Adolf Hitler wraz z innymi "pomocnikami zła" jak nazywa ich M.Nostradamus. 
 
Ponieważ tematem naszym jest III wojna światowa to tylko wspomniałem o tej czwartej mówiąc, że 
wywoła ją IV Antychryst(Wielki Mastin) - czyli ostatni Antychryst w wojnach światowych. 
Wspomniałem też o ostatnim Antychryście - (6 to liczba samego szatana), czyli VI -ym, którym 
będzie sam szatan, ale działający w czasie ostatniej 13-ej wojny cyt: "wojny ze śmiercią", która 
wybuchnie po 3797 roku, póżniej na 1000 lat przy pomocy Pana Boga szatan zostanie "spętany". 
M.Nostradamus napisał cyt: "co będzie po tym roku Pan Bóg nie pozwolił mi spojrzeć!" 
 
Ta 13-ta tzw "Wojna ze śmiercią" w/g M.Nostradamusa to właśnie ma być tzw "Har Magedon" 
 
Na początku wymieniłem tę po IV wojnie tzw: "wojnę globalną" i "wojnę z maszynami", tam (o tym 
szczegółowo nie pisałem) M.Nostradamus mówi o "sztucznym mózgu, który będzie V 
Antychrystem". Na początku tej strony wymieniłem z nazw wszystkie 13 wojen (proszę odnależć). 
Pieczętowanie ludzi (czipowanie) tak jak katastrofy i wojny dotyczą wielu wydarzeń a więc III wojny, 
"wojny z maszynami" jak i tej ostatniej "wojny ze śmiercią i z samym szatanem". 
Liczba 6-jako liczba ostatniego Antychrysta - samego Lucypera!!! - jest wymieniana w wielu 
księgach - proroctwach religijnych!  
Apokalipsa (z greckiego:Objawienie) Świętego Jana Ewangelisty jak też kilkanaście innych 
Apokalips (niekanonicznych), Księga Daniela i wiele innych tekstów nie mówi tylko o ostatniej bitwie 
szatana z ludżmi i Panem Bogiem-pod tzw Har Magedonem (Megiddo) w obecnym Iraku, ale o 
wszystkich nieszczęściach ludzi na Ziemii a więc wszystkich wojnach i katastrofach. 
TE KSIĘGI (Apokalipsa,Księga Daniela i inne ) TO OBRAZ HISTORII LUDZKOŚCI WIDZIANY 
"OCZAMI" PANA BOGA A NIE OCZAMI LUDZI!!! 
Pa Bóg pokazuje co jest dla niego ważne a nie co jest ważne dla nas i za co ma nas spotykać kara! 
TAK TO NALEŻY ROZUMIEĆ!!! 
Większość ludzie mylnie interpretuje święte księgi związane z apokalipsą. 
Apokalipsa nas nie spotka w przyszłości, Apokalipsa nas spotykała w przeszłości, spotyka teraz i 
będzie spotykać w przyszłości!!! Na nią bowiem składały się, składają i będą się składać wszystkie 
nieszczęścia:katastrofy, wojny,głód, straszliwe zarazy i choroby itd itp. 
Ostatnim akordem Apokalipsy ma być Har Magedon zwycięstwo nad śmiercią i szatanem! 
 
W Niemczech ostateczna zgoda na Gazociąg Północny 
http://wiadomosci.onet.pl/2102317,12,w_niemczech_ostateczna_zgoda_na_gazociag_polnocny,ite
m.html 
 
Przypomniał mi się pewien wiersz zacytowany przez Arteuzę: 
+ 
Za sprawą sprzedajnego kanclerza, (Schroeder) 
Niedżwież przeciągnie podwodne linie, (Nord Steram) 
Brzydka władczyni nie zmieni decyzji (Angela Merkel) 
Wielka klapa i Wielka strata pogrąży chciwą Germanię! 
 
Witam w Nowym 2010 roku i życzę po raz drugi wszystkiego dobrego. 
 
Przeczytałem uważnie wszystkie Wasze wypowiedzi - pominąłem tylko te, które zawierają 
wulgaryzmy. 
 
Osobom, które się wyśmiewają z tego co piszę ,oraz ze mnie - powtórzę to co już niejednokrotnie 
pisałem, otóż najbliższe wydarzenia potwierdzą kto miał rację czy ja (a właściwie M.Nostradamus), 
czy moi adwersarze? 
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Proszę zwrócić uwagę na obecną sytuację jaka się klaruje na półwyspie arabskim i w Pakistanie, 
czyli dwóch najważniejszych obszarach na których w niedługim już czasie powstanie rządne 
sukcesów mocarstwo muzułmańskie. 
 
Otóż pisałem, że w/g M.Nostradamusa Kalifat Wielkiego Talibanu (pod przywództwem III 
Antychrysta-Mahdiego) powstanie na gruzach obecnego Pakistanu a nie Afganistanu, który po 
zniszczeniu bombą lub bombami atomowymi wojsk NATO zostanie tak jak inne kraje muzułmańskie 
Azji Środkowej przyłączony do Talibanu (Pakistanu). 
Pisałem też (proszę wszystko odnależć), że suniccy Talibowie będą podsycać zamieszki w szyickim 
Iranie (dawnej Persji) aby zniszczyć państwo Ajatollahów i przyłączyć go do Talibanu, wszystko 
wskazuje, że tak się stanie. 
I wreszcie pisałem, że na półwyspie Arabskim powstanie tzw. VAR-to jest konfederacja arabska, a 
przywódcą jej wojsk będzie - pochodzący z Jemenu - tak zwany Jezus Muzułmański, który pod 
Bagdadem dojdzie do porozumienia z Mahdim. 
WIELKI TALIBAN POWSTAJE JUŻ NA NASZYCH OCZACH - a jego twórcami będą: pakistańsko-
afgański Talib-Mahdi i jemeńsko-arabski Szejk Jezus Muzułmański!!! 
 
Za kilka lat ten w/w twór polityczny będzie realnym ZAGROŻENIEM DLA POKOJU 
ŚWIATOWEGO!!! 
 
Chcę jak najszybciej skończyć opis wydarzeń związanych z przebiegiem III wojny światowej -
dlatego na razie nie będę odpowiadał na pytania nie związane z tematem. 
 
Póżniej, to jest na końcu, podam kilka przykładów opisów III wojny światowej, która ma się rozegrać 
w XXI wieku na podstawie przepowiedni innych znanych wizjonerów i proroctw różnych religii o 
światowym znaczeniu itd. 
Napiszę też krótko o III wojnie światowej widzianej oczami Aleistera Crowleya" apokaliptycznej 
bestii"- jak sam siebie nazywał, a przez niektórych uważanego za jednego ze współtwórców 
światowego satanizmu - jest on m.innymi twórcą tzw "Księgi Praw" - wykładni swojej wiary: 
 
Oto charakterystyczny urywek z tej "świętej księgi" 
cyt: 
Zakazana niech będzie litość,potępieni niech będą współczujący. 
Zabijaj i zadawaj męki,niech nikt nie będzie oszczędzony. 
Aby mnie wielbić, bierz wino i najdziwniejsze narkotyki, 
Które memu prorokowi wskażę, upijaj się. 
 
Jest to tzw: dyktat Anioła Aiwassa, który kończy się nakazem odrzucenia wszelkiego prawa poza 
wolą czynienia tego na co ma się ochotę. 
Crowley nazwał to "prawem thelemy" (thelema to z greckiego"wola"), po czym ww Cefalu na Sycylii 
założył satanistyczne opactwo. 
Jest to ciekawy temat ale nie satanizm jest moim tematem a III wojna światowa-o której Crowley też 
pisał! 
Wspomnę tylko, że nie małą rolę w jego religii odegrała jego adeptka i kochanka niejaka Rose tzw 
"Szkarłatna Pani", która dała mu córkę o nieprawdopodobnym imieniu; Hekate-Noc-Athatur, -Safo-
Jezebel-Lilit. Ta biedna kobieta w wieku 41 lat opowiedziała swoją historię w "Magicznym Dzienniku 
Babalony" w którym jest zapis potwornych okultystycznych eksperymentów Crowleya,zapis jej życia 
i obłędu jako "małżonki chaosu" - jak siebie nazywała. 
A także świadectwo związku przeżywanego jako "nieprzerwana seksualna orgia", pod koniec której 
autorka pragnie tylko jednego "śmierci w ramionach bestii 666, która była i jest moim kochankiem, 
towarzyszem, ojcem, synem i w ogóle wszystkim, co kobieta może pragnąć i odnależć w 
mężczyżnie". 
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Pisałem, że satanizm będzie tolerowany (a nawet wspierany kosztem chrześcijaństwa!) w podbitych 
przez Mahdiego krajach chrześcijańskich a dlaczego? a dlatego, że część kobiet chrześcijańskich 
aby uniknąć głodu, niewoli lub śmierci, (przymusowo wcielane do haremów bogatych dowódców 
wojskowych lub szejków będą tylko te nieliczne najmłodsze i najładniejsze), będą wstępowały do 
żeńskich klasztorów satanistycznych jako "zakonnice zła" lub "zakonnice szatana", które będą 
specjalnie uczone, będą one wykonywały zbiorowe (orgie) usługi seksualne dla kolorowych 
turbanów czyli żołnierzy Mahdiego. Takich usług nie będą mogły wykonywać wierne i "czyste" 
muzułmanki, które za Mahdiego będą obowiązkowo wszystkie chodziły w tzw "burkach". 
 
A oto fragment tekstu Rose "Szkarłatnej Pani" którego będą uczyły się obowiązkowo na pamięć 
"zakonne satanistki" ubrane w złote płaszcze i kaptury pod którymi będzie erotyczna bielizna. 
 
cyt" 
Bez reszty się poświęcę Wielkiemu Dziełu. 
Będę wywyższać się w pysze. 
Dokonywać będę wszelkich bezeceństw. 
Zabiję swoje serce. 
Będę budzić zgorszenie i cudzołożyć. 
Okryję się klejnotami i kosztownymi szatami. 
Nie będę się hamować wobec mężczyzn. 
Za darmo będę plugawić swe ciało wydając je chuci 
wszystkich istot żyjących,które mnie o to poproszą. 
Pragnę się mienić Tajemnicą Tajemnic, 
Wielką Babaloną, 
Liczbą 156, 
Szatą Nierządnicy 
I Kielichem Wielkiej Ohydy! 
 
Te przymierze przywódców wojskowych Islamu z satanizmem wykonującym żeńskie usługi dla 
żołdactwa muzułmańskiego w czasie III wojny światowej wynika również z wielu innych tekstów i 
zapisów ale o tym póżniej. 
 
c d  w temacie tzw:Wielkiej Wojny Braterskiej. 
 
Centurion 
 
Właściwie Wielką Wojnę Braterską w latach 2040-41? opisałem w miare szczegółowo. 
Przypomnę tylko, że po tej wojnie przestanie istnieć Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Północnej Irlandii (Ulsteru). 
Na jej miejscu powstanie Królestwo Anglii i Kornwalii oraz oddzielne królestwa; Walii i Szkocji a 
Ulster zostanie włączony do Irlandii Południowej. 
Pisałem też, że w czasie wojny braterskiej będzie trwała wojna USA i Meksyku z Chinami i Japonią-
wojna ta najprawdopodobniej skończy się po 3 latach trwania to jest w roku 2043? 
W tym czasie będzie trwała wojna Indii ze Zjednoczonym Sułtanatem Indonezji Malajów o 
Australię(zakończy się rozejmem ), oraz bunt turbanów przeciwko despotycznej władzy Mahdiego. 
Także portugalsko języczna Brazylia będzie prowadziła wojnę z hiszpańsko języcznymi krajami 
Ameryki łacińskiej. 
WIELKA WOJNA BRATERSKA będzie jedną z przełomowych wydarzeń związanych z III wojną 
światową. Po prawie bezkrwawym zajęciu Bałkanów przez Polskę (wojska Mahdiego opuszczą te 
tereny w wyniku inwazji zakonów Henryka Szczęśliwego na Grecję i Włochy) będą się bały 
okrążenia. Francja Henryka Szczęśliwego prawie samodzielnie podejmie próbę zniszczenia 
Wielkiego Talibanu i JEJ SIĘ TO UDA!!! 
 
M .Nostradamus jest bardzo zadowolony z nowo wyrastającej POTĘGI FRANCJI!!! 
W liście do przyszłego bohatera wydarzeń Henryka Szczęśliwego napisał cyt fragment: 
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"Wtedy jednak rozpocznie się królestwo Antychrysta w rejonie Atylli i Kserksesa (tereny: Iranu, 
Afganistanu, Pakistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu itd). W bardzo wielkiej liczbie zejdą zwolennicy 
trzeciego Antychrysta, tak, że przyjście Ducha Świętego, który zejdzie na 48 stopniu szerokości 
geograficznej, spowoduje wędrówkę ludów. On (Duch Święty) ucieknie przed potwornościami 
Antychrysta". 
W innym fragmencie M.Nostradamus pisze, że ostatecznym zwycięzcą i pogromcą III Antychrysta 
okaże się: cyt "Największy przedstawiciel Chrystusa na Ziemi, nowy król Henryk Szczęśliwy ze 
starej dynastii Burbonów". 
Nie będę tu przytaczał całej twórczości Nostradamusa w tym dobrze znanej, mało znanej i prawie w 
ogóle nie znanej, a także treści dwóch długich listów. Ale skąd np: Nostradamus wiedział o rewolucji 
francuskiej pisząc w/w liście dokładnie cyt; "Będzie trwało prześladowanie kościoła (w czasie 
rewolucji) do 1792 roku!" 
 
Nie będę opisywał przebiegu innych wydarzeń wojennych w trakcie III wojny światowej. 
 
Zaznaczam tylko, że Chiny i USA tak się wyniszczą na wzajem, że kraje te będą przypominały 
WIELKIE ZGLISZCZA Europy Środkowej po II wojnie światowej. USA i Meksyk co prawda zwyciężą 
i zajmą część Dalekiego Wschodu i Syberii ale nie będą już w stanie wpływać na wydarzenia w 
Europie. Po przebiegunowaniu Ziemi w roku 2044? wspólnie z Japonią, która zerwie pakt z Chinami 
przystąpią USA do wyzwalania Filipin i Australii w wojnie ze Zjednoczonym Sułtanatem Indonezji i 
Malajów. W Chinach w tym czasie (po przegranej wojnie z USA) ma dojść do rewolucji i upadku 
komunizmu. 
Nie będę opisywał i tego konfliktu - zaznaczam, że wojna ta ma zakończyć się zwycięstwem USA . 
Japonia,która w wyniku katastrof naturalnych w ponad 2/3 zniknie pod wodami Pacyfiku uzyska 
pozwolenie na kolonizację Australii. 
Są to bardzo frapujące tematy - szczególnie temat Australii - otóż po epoce anglosaskiej (przewaga 
ludności brytyjskiej) ma w tym kraju (jak już pisałem) nastąpić era muzułmańska ( masowe 
osadnictwo Indonezyjczyków) a następnie ostateczna kolonizacja Japończyków cyt "jako ludzi bez 
ziemi i ojczyzny bo ich ziemie zabrały fale wielkiego oceanu". 
Po III wojnie światowej Australia będzie nazywana; Nową lub Wielką Południową Japonią. 
 
Tak więc opiszę jeszcze tylko trzy sprawy: 
 
1. Upadek Kalifatu Wielkiego Talibanu, ofensywa Henryka Szczęśliwego i sprzymierzeńców  
    w latach 2041-2048? 
2. II Katastrofa Kosmiczna, czyli tzw "przebiegunowanie Ziemii" i "Cud Krzyża" - rok 2044? 
3. Wygląd świata po III wojnie światowej, czyli po roku 2048? 
 
Następnie podsumuję temat związany z III wojną światową podając inne przykłady przepowiedni i 
proroctw (tak jak wspomniałem). 
 
Po tym nie zamierzam się już wypowiadać na tej stronie, niezależnie od wpisów jakie ewentualnie 
będą miały miejsce. 
Uważam, że każdy temat powinien mieć swój początek i koniec. 
 
Z Centurii wynika, że Rosja wkroczy na Ukrainę przed wybuchem wojny, ale z tekstu wynika 
dodatkowo, że wkroczy za namową Niemiec w trakcie "9 dniowej wojny z Polską" I wówczas z 
polecenia Mahdiego wkraczają na Ukrainę wojska polskie.  
 
Czy więc Rosja dwukrotnie będzie wkraczała na terytorium Ukrainy ? (za pierwszym razem wybite 
zostaną jej zęby, a Polacy wkroczą tylko do Galicji - w czasach generala dyktatora) Przy drugiej 
agresji wojska polskie wkrocza poza Galicję + Białoruś + rep nadbałtyckie ? 
 
Odpowiadam: 
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Przed III wojną światową Rosja z powodu jakichś nieznanych przyczyn możliwe, że gazowych lub 
wojskowych (bazy) lub też innych spowodowanych przez ludność rosyjskojęzyczną, którą na 
Ukrainie ocenia się na 9 do 12 milionów ludzi z 45 milionów mieszkańców jakie liczy obecnie to 
państwo, wkroczy zbrojnie na tereny wschodniej i południowej Ukrainy (Krym). Oddziały polskie 
najprawdopodobniej za poparciem NATO i UE wkroczą do Galicji i na Wołyń. Z tekstów 
Nostradamusa wynika, że w wyniku międzynarodowych negocjacji pokojowych Rosjanie i Polacy 
wycofają się z terytorium tego państwa. 
Po wybuchu III wojny światowej i rozbiciu Rosji przez Chiny a także zajęciu południowej Europy 
przez Wielki Taliban wojsko Polskie zajmie najpierw całą Ukrainę, Białoruś i kraje nadbałtyckie 
(Litwę, Łotwę i Estonię). W trakcie lub zaraz po 9 dniowej wojnie z Niemcami za zgodą Talibanu 
zajmie również część południowej Rosji Kubań. Przy końcu III wojny światowej Polska po raz trzeci 
ma zająć i włączyć do swojego terytorium już całą pozostałą Rosję europejską i część zachodniej 
Syberii za Uralem, będzie to spowodowane następnymi wewnętrznymi krwawymi rozruchami w tym 
kraju. 
 
PROSZĘ O UWAGĘ!!! 
 
W ZWIĄZKU Z OSTATNIMI TEKSTAMI OSÓB MI CO NAJMNIEJ NIEPRZYCHYLNYCH - JEST TO 
MÓJ JUŻ OSTATNI WPIS NA STRONIE,KTÓRĄ ZAŁOŻYŁEM!!! 
 
Przepraszam Wszystkich tych, którym obiecałem dokończenie tematu i udzielenie odpowiedzi na 
frapujące ich pytania. 
Myślałem, że dokończę temat m.innymi opisując przebiegunowanie naszej planety Ziemi "Cud 
Krzyża" który się pojawi na obu półkulach południowej i północnej cyt: "jasne błękitne światło na 
bezchmurnym" otwartym niebie, które świeci, a nie rozjaśnia ziemi "trwające przez tak zwany okres 
3-ech dni ciemności"- a także próby wyjaśnienia tego zjawiska przez astronomów i uczonych (próby 
wyjaśnienia mają trwać około 600 lat) - tym bardziej, że Księżyc ma nieco oddalić się od Ziemi i 
jednocześnie zbliżyć poprzez zmianę swojej orbity wokółziemskiej na bardziej eliptyczną. 
Miałem też nadzieję, że opiszę też III wojnę światową wynikającą z zaszyfrowanego kodu BIBLII 
(wyjaśniając na czym ten kod polega) z zapisów liczb wielkiej piramidy Cheopsa a także Chefrena 
,również opisie III wojny wynikającej z hinduistycznych ksiąg itd. 
Niestety zawsze znajdą się tak zwani "przeszkadzacze", których HORYZONT MYŚLENIA JEST 
ZAWSZE OGRANICZONY TYLKO DO WŁASNEGO JA. 
Tak było jest i będzie, TO SĄ LUDZIE KTÓRZY NAJWIĘCEJ KRZYCZĄ A NAJMNIEJ DAJĄ Z 
SIEBIE - BO PO PROSTU NIE SĄ W STANIE NIC ZROBIĆ POZA PRZESZKADZANIEM I 
DOKUCZANIEM INNYM. 
WIERZCIE, TO ONI ZWYKLE SWOIM WULGARNYM JĘZYKIEM I CHAMSTWEM(chociaż nie 
wszyscy) SŁUŻĄ SZATANOWI-BO SZATAN LUBI: WULGARYZMY, PONIŻANIE INNYCH, 
PRZESZKADZANIE INNYM WTRĄCANIE SIĘ DO ICH SPRAW, A PRZEDE WSZYSTKIM JEST 
PRZECIWNIKIEM WSZELKICH PRZEPOWIEDNI I PROROCTW MÓWIĄCYCH O JEGO NIECNEJ 
DZIAŁALNOŚCI W PRZYSZŁOŚCI. ON POPRZEZ ZŁYCH LUDZI REALIZUJE W STOSUNKU DO 
POJEDYŃCZEGO CZŁOWIEKA I CAŁEJ LUDZKOŚCI SWOJE HANIEBNE PLANY!!! 
 
 
Wszystkie te sprawy o których w temacie III wojny światowej tu opisałem i nie z mojej winy nie 
skończyłem, opiszę w swojej książce. 
Ten kogo będzie ona interesowała po prostu ją kupi, a ten kogo nie będzie interesowała to jej nie 
kupi. 
 
OD TEJ CHWILI WSZYSTKIE WPISY NA TEJ STRONIE NIE BĘDĄ JUŻ MOJEGO AUTORSTWA -
CHOĆBY BYŁY PODPISYWANE PSEUDONIMAMI CENTURION LUB ARTEUZA TO OD TEJ 
PORY NIE BIORĘ ZA NIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI!!! 
 
DECYZJĘ SWOJĄ RAZ ZMIENIŁEM ALE TYM RAZEM JEST ONA JUŻ OSTATECZNA !!! 
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BARDZO UWAŻNIE OBSERWUJCIE WYDARZENIA ŚWIATOWE W TYM ROKU BĘDZIE TO ROK 
PRZEŁOMOWY, JEDEN Z PRZYTACZANYCH TU LICZNYCH TEKSTÓW M.NOSTRADAMUSA 
SIĘ CAŁKOWICIE WYPEŁNI!!! 
 
Przeczytałem wszystkie dostępne mi Wasze wypowiedzi na tej stronie forum "GP" jak i na innych 
forach np. "insomni" gdzie skopiowano moje wypowiedzi odnośnie tematu "kiedy wybuchnie III 
wojna światowa" i muszę powiedzieć ,że skruszyliście mnie jedną rzeczą a mianowicie - swoją 
ciekawością. 
To ciekawość ludzka jest motorem postępu! 
Najbardziej "puści wewnętrznie" są ci,których zainteresowania ograniczają się tylko do spraw 
związanych z własną osobą. 
Choć mój przyjaciel i rodzina przekonują mnie,żebym dał sobie już spokój z pisaniem w internecie i 
zajął się tylko książką, to jednak powiedziałem sobie do: 3-ch razy sztuka. 
Obiecałem!  a więc jednak spróbuję dokończyć temat. 
Do zmiany mojego zdania przyczyniła się PRZEDE WSZYSTKIM osoba, która napisała (na jednym 
z forum), że zmieniła swój stosunek do świata i religii. Osoba ta napisała, że po przeczytaniu moich 
wypowiedzi stała się osobą praktykującą, że codziennie zaczęła się modlić! 
BARDZO SIĘ Z TEGO CIESZĘ!!! 
Gdy ktoś uważnie przeczyta PISMO ŚWIĘTE zrozumie, że cyt "świat ducha jest tak samo 
niezniszczalny jak świat materii". Zawsze bowiem następuje odrodzenie w formie miłej Bogu lub tej 
która jest mu niemiła. 
Pan Bóg mówi cyt: "spójrzcie na przyrodę" a zrozumiecie sens istnienia, to jest cyt: "życia i śmierci". 
Dlatego Jezus Chrystus w ewangeliach rozmawiał z ludźmi przypowieściami wziętymi z przyrody. 
Cyt "rozmawiam z Wami tak, abyście mnie zrozumieli". 
Przecież Pan Bóg obiecał człowiekowi odrodzenie po śmierci i nowe mieszkanie (w oryginale cyt: 
"spójrz w górę, zobacz ile jest gwiazd na niebie to jest dom nieskończoności i miejsca w nim dla 
moich dzieci nie zabraknie". 
Dał człowiekowi nie tylko ciało (jak zwierzęciu) ale tchnął też w niego swój największy skarb ducha 
nieśmiertelności. 
Jeżeli Pismo Święte mówi cyt: "stworzyłem człowieka na swój obraz i podobieństwo" - to Pan Bóg 
nie ma w ogóle na myśli CIAŁA! ale ma na myśli DUCHA I ROZUM!!! 
My ludzie mamy być podobni do Boga Duchem i Rozumem i tu na tej ziemi mamy go o tym 
przekonywać. 
Zachowujmy się więc tak abyśmy go nie zawiedli to jest miejmy czystego ducha i czysty rozum. 
Poznawajmy świat, ale i dbajmy o niego. 
Ludzie w większości na ogół nie znają i nie rozumieją języka BIBLII. 
Jeżeli np Pismo Święte mówi, że wszystko (w języku staro-hebrajskim wyrazy wszystko i świat 
oznaczają to samo) Bóg stworzył w siedem dni to nie znaczy, że stworzył wszystko w siedem dni 
ziemskich. 
Dalej bowiem można przeczytać, że dla Pana Boga jeden dzień to tysiąc lat lub tysiąc tysięcy lat 
ziemskich. 
O tym mówił też Święty Piotr. 
Pan Bóg cyt: "Jahwe" czyli "Jestem który Jestem" co znaczy "Jestem lub Jesteśmy" osobą lub 
osobami (Trójca Święta) ponadczasową lub ponadczasowymi. 
Pan Bóg mówi stworzyłem (stworzyliśmy) WSZYSTKO - czyli PRZESTRZEŃ I CZAS, ŚWIAT 
DUCHA I ŚWIAT MATERII - ŚWIAT ŻYWYCH I ŚWIAT UMARŁYCH – Jestem – Jesteśmy (Jahwe) 
ALFĄ I OMEGĄ.  
Są to sprawy arcyważne i zarazem arcyciekawe. Myślę, że krótko będzie można je opisać. 
Zmieniam więc zdanie może to nie poważne z mojej strony, ale starcy zachowują się przecież 
czasami jak dzieci. 
Na pewno znajdą się teraz tacy, którzy będą wylewać z tego powodu na mnie swoje "pomyje" - ale 
mam nadzieję, że znajdą się też tacy, którzy nie będą wobec tych osób (wulgarnych i złośliwych) 
obojętni. 
Zanim zacznę na "GP" kontynuować temat przypomnę i wyjaśnię parę spraw: 
- Interpretacje i tłumaczenia tekstów M.Nostradamusa mogą być mylne i źle interpretowane. 
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 Myślę jednak, że nie jest ich więcej niż 20 do 25%. 
 
Najbliższym tematem będzie kontrofensywa wojsk zakonnych Henryka V Szczęśliwego i jego 
sprzymierzeńców przeciwko turbanom Wielkiego Talibanu w w latach:2041?-2044?-to jest do II 
Wielkiej Katastrofy Kosmicznej związanej z: 
-przebiegunowaniem magnetycznym Ziemi,  
-przebiegunowaniem geograficznym Ziemi i zmianą orbity Księżyca wskutek przyciągania 
tajemniczego ciała (Nibiru, Marduk, Nemezis) - "Cudem Krzyża". 
Widzę, że jednak są tacy, którzy uważają,że ostatni tekst - nie jest tekstem Arteuzy. 
Nic na to nie poradzę.Myślę,że uda mi się szybko dokończyć temat i Was przekonać. 
 
 
WIELKA KONTROFENSYWA HENRYKA V SZCZĘŚLIWEGO i JEGO SOJUSZNIKÓW w latach 
2041?-2044? 
 
Po wzięciu do niewoli i osądzeniu w Awinionie, a następnie powieszeniu tzw: "Jezusa 
Muzułmańskiego" po bitwie narodów pod bawarskim mieście ULM zmieni się sytuacja 
międzynarodowa. 
Jak już pisałem w Kalifacie Wielkiego Talibanu nastąpi wielkie niezadowolenie i na terenach 
obecnego Pakistanu i Afganistanu czyli w mateczniku Talików wybuchną zamieszki i bunt 
stacjonujących tam części turbanów. 
Autorytet III Antychrysta Mahdiego zostanie bardzo nadszarpnięty!!! 
WIELKA KLĘSKA NAJWIĘKSZEJ 66-dniowej!!! (liczba 6-pamiętajmy to liczba Antychrysta (kod 
Biblii) BITWY NARODÓW POD ULM i wzięcie do niewoli drugiego pod względem znaczenia po 
Mahdim dowódcy tzw "Czerwonego Turbanu, a póżniej i Białego Turbanu "Jezusa muzułmańskiego 
-zwanego też arabskim- następnie jego stracenie i powieszenie za nogi (podobnie uczyniono z 
Benito Mussolinim) na widok publiczny w nowej stolicy Francji Avinionie doprowadziło do powrotu 
Mahdiego wraz z dużą częścią wiernych mu turbanów do Azji w celu uśmierzenia buntu. 
Tę sytuację wykorzysta Wielki Chiren-Wielki Selin, czyli Henryk Szczęśliwy i rozpocznie 
WYZWALANIE EUROPY. 
 
TO WYZWALANIE BĘDZIE TAK SAMO KRWAWE I OKRUTNE JAK INWAZJA MUZUŁMANSKA!!! 
 
JAK WIDZICIE STARAM SIĘ WAM PRZEKAZAĆ JAK NAJWIERNIEJ PRZEBIEG III WOJNY 
ŚWIATOWEJ (według tekstów Nostradamusa, a także i innych proroctw i przepowiedni) MÓWIĄC 
O KRWAWEJ TOTALNEJ WOJNIE PROWADZONEJ PRZEZ WSZYSTKIE STRONY TEGO 
NAJWIĘKSZEGO ŚWIATOWEGO KONFLIKTU W DZIEJACH LUDZKOŚCI JAKIM MA BYĆ III 
WOJNA ŚWIATOWA!!! 
 
KARTA WOJNY SIĘ ODWRACA!!! 
 
Dalszy ciąg kontrofensywy w/g M.Nostradamusa,który, jak twierdzą to badacze jego tekstów 
zachowuje się jak KORESPONDENT WOJENNY. 
 
M.Nostradamus chociaż w mniejszym zakresie opisywał przebieg wielu wojen m.innymi I wojny 
światowej i drugiej wojny światowej 
 
Wielką rolę jak już pisałem w kontrofensywie GRYFONA to jest armii zakonnych Henryka 
Szczęśliwego i sprzymierzeńców w pierwszym etapie kontrofensywy (przed wybuchem Wielkiej 
Wojny Braterskiej) odegrała Wielka Brytania, a także nowe Stany Zjednoczone (całkowicie inne i 
odmienione po II wojnie domowej). 
Póżniej po pokonaniu konkurenta tajemniczego Herkulesa i Wielkiej Brytanii główną rolę będzie 
odgrywał początkowy dyktator, najważniejszy członek francuskiego Dyrektoriatu (dyktatorskiego 
wojennego rządu), a póżniej król Francji i Zjednoczonej Zachodniej Europy -Henryk V Szczęśliwy. 
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+ 
Jego liczba stała się Jego przekleństwem, 
66 dni wystarczyło aby zielone flagi Hannibala, 
Rzucone zostały do stóp chrześcijańskiego władcy, 
Słowo ULM stanie się na wieki przekleństwem muzułmanów. 
 
W/g mnie jednoznacznie chodzi tu o Mahdiego czyli "Jednookiego Potwora" - Antychrysta III. " 
+ 
Drudzy przywódcy w czasie drugiej i trzeciej, 
Zostaną osądzeni i zabici za podłe czyny i zbrodnie, 
Dla przestrogi zostaną powieszeni głowami do dołu, 
Jedni widząc to będą się cieszyli, a drudzy rozpaczali. 
 
Najprawdopodobniej jest to tekst tak zwany "JANUSOWY", który mówi o dwóch wydarzeniach - to 
jest tego z II-ej wojny światowej - osądzenie i zabicie B. Mussoliniego, a następnie powieszenie go 
za nogi głową do dołu na widok publiczny, oraz tego dotyczącego III wojny światowej, to jest w 
podobny sposób ma być potraktowany tzw "fałszywy Jezus". 
Wcześniej podawałem tekst o pochwyceniu "fałszywego Jezusa" (jak go nazywa Nostradamus)-
czyli tzw "Jezusa muzułmańskiego". 
Widać, że w czasie III wojny światowej podobny los spotka również I-go zastępcę III Antychrysta-
czyli Mahdiego. 
Z innych tekstów wynika, że w swoich przepowiedniach Mussolini był przez Nostradamusa 
traktowany jako najbliższy zwolennik Hitlera czyli: Hiltera, Histera, Wściekłego itd. 
Jak już pisałem Jezus muzułmański będzie drugą po Mahdim najważniejszą osobą w Kalifacie 
Wielkiego Talibanu. 
 
Jak interpretuje P.Lemesurier pierwsze duże uderzenie wojsk Henryka nastąpi z Niemiec. Jego 
wojska dość szybko odzyskają Frankfurt i Kolonię a drugie uderzenie z wybrzeży akwitańskich 
zachodniej Francji dokonanej przez Anglików (pijawki) i Neptuna(USA)a także stacjonującego we 
francuskiej Bretanii armii zakonno-rycerskiej Herkulesa. 
Armie te wyzwolą prawie całą Francję z nowo nominowanąprzez Dyrektoriat stolicą Awinionem 
(Avignon). 
 
Po pozbyciu się konkurentów, Herkulesa po wojnie domowej, W.Brytanii po wojnie braterskiej,  USA 
wycofała wojska ze względu na wybuch wojny alaskijsko-pacyficznej z Chinami i Japonią, Henryk 
Szczęśliwy rozpocznie nową wielką ofensywę na kraje w dalszym ciągu okupowane przez 
muzułmanów, to jest: Szwajcarię, Włochy i Grecję. Oczywiście Henryk wykorzysta także to, że 
Mahdi z dużą częścią swoich wojsk opuści Europę w celu likwidacji buntu w mateczniku Talibów to 
jest na terenach obecnego Pakistanu, Afganistanu i innych krajów Azji Środkowej. 
 
Pisałem już,że badacze tekstów M.Nostradamusa prócz ewentualnych dat rozpoczęcia III wojny 
światowej a wymienionej przez Pana(nią) to jest roku 2001, 2010 i roku 2100, ze wzgledu na 
metodykę określania dat w średniowieczu przyjmują jeszcze dwie daty to jest: rok 2012 (przy 
opuszczeniu liczby 2 na początku) i rok 2021 (również po opuszczeniu liczby 2 na początku daty) 
który ja uważam za najbardziej prawdopodobny - już tę sprawę dokładnie wyjaśniałem. Proszę 
odszukać tę sprawę w moich dotychczasowych tekstach. 
Znam przepowiednie fatimskie dlatego właśnie, żeby być w zgodzie z tekstami Nostradamusa i 
przepowiedniami proroctwami innymi w tym fatimskimi, rok 2021 wydaje mi się najbardziej 
prawdopodobną datą wybuchu III wojny światowej ale oczywiście mogę się mylić. 
 
Ciekawe czy inne daty są też tak przez Nostradamusa zagmatwane. Jak określał daty poprzednich 
wojen? Jaka interpretacja jego datowania pasuje do roku 1939 i 1914. Być może na tej podstaiw 
można określić datę Trzeciej. Być może nostradamus celowo zagmatwał tylko datę Trzeciej. 
Przecież ludzie w jakimś stopnie interesują się przepowiedniami.  Ale chronologia wielkich 
wydarzeń nie może być podana głupcom na tależu... 
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Pisałem już, że M.Nostradamus użył tylko kilku dat w/g kalendarza chrześcijańskiego ale 
juliańskiego (nazwa przyjęta od konsula rzymskiego i reformatora Juliusza Cezara - nawiasem 
mówiąc zdobywcy Galii - obecnej Francji - to do niego należą też słynne słowa, cyt "veni, vidi, vici"    
- to jest "przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem" (wypowiedział je do zgromadzonego ludu 
rzymskiego po opanowaniu Galii w roku 47 p.n.e.) -obowiązującego we Francji za jego życia. 
Nostradamus zmarł w roku 1566 a kalendarz juliański zreformował w roku 1582 papież Grzegorz 
XIII. 
Kalendarz juliański jest opóżniony do gregoriańskiego o 13 dni.Właśnie dzisiaj posługujący się nim 
grekokatolicy i prawosławni witają 1 stycznia 2010 roku, oraz dodatkowo obchodzą uroczyste 
obrzezanie Jezusa Chrystusa. 
 
Ale mistrz Nostradamus przepowiedział reformę kalendarza po swojej śmierci!!! 
+ 
W końcu szesnastego nastąpi wielka reforma, 
Arka rzymska dołoży co cztery jedną dobę, 
Mimo protestu wielu purpuratów nie zmieni zdania, 
Nie wszyscy od razu przyjmą nowe zasady. 
 
Jeśli chodzi o wybuch pierwszej, a następnie drugiej wojny światowej to Nostradamus napisał tak: 
 
+ 
W drugiej dwudziestego wybuchnie wielka wojna, 
Póżniej po drugiej zostanie nazwana pierwszą, 
W ciągu pokolenia zjednoczona Germania, 
Doprowadzi wszystkich do wielkich ofiar i strat. 
 
Z tego czterowiersza, tak jak i z innych podobnych (przytaczałem kilka) wynika, że I wojna światowa 
wybuchnie w pierwszej dekadzie dwudziestego wieku - co się sprawdziło – rok 1914! 
W drugim wierszu tego czterowiersz wynika, że po drugiej zostanie nazwana pierwszą i faktycznie 
bowiem I wojna światowa, która trwała w latach 1914-1919 w historiografii do roku 1939 była 
nazywana po prostu WIELKĄ WOJNĄ ŚWIATOWĄ! nazwa I wojna światowa pojawiła się dopiero 
po roku 1945! 
Pisałem już na ten temat nie raz. 
W trzecim wierszu czterowiersza Nostradamus pisze, że druga wojna światowa wybuchnie w ciągu 
pokolenia (jednego) i to też się sprawdziło! 
Przyjmuje się że pokolenie to 25 lat-czyli 1914+25=1939-niebywałe!!! 
Z III wojną światową jest problem bo M.Nostradamus pisze jednoznacznie (TU WSZYSCY 
BADACZE BEZ WYJĄTKU SIĘ ZGADZAJĄ), że wybuchnie ona w XXII wieku. 
Jednak Nostradamus nie określa w jakiej dekadzie ,czy w której połowie w/w wieku ona wybuchnie. 
Pisze jednak,że nastąpi to (już pisałem nieraz) - w roku których suma liczb wyniesie 3 a rok ten 
podzielony przez 3 daje liczbę całkowitą. 
Takich dat jest trzy: 2001, 2010 i 2100. 
Ale w średniowieczu powszechnie pomijano pierwszą literę roku lub drugą jeżeli liczbą tą było 0 
(zero) i na przykład zamiast roku 1065 pisano po prostu ''65 lub 1543 pisano po prostu '543. 
Ponieważ Nostradamus robił często "psikusy" , żeby bardziej  "zagmatwać w głowach"  to badacze 
jego tekstów przyjmują jeszcze dwie daty ewentualnego rozpoczęcia III wojny to jest: rok 2012 
 i rok 2021. 
M.Nostradamus nigdzie nie napisał po ilu latach od I-ej czy II-ej będzie III wojna. 
W niektórych tekstach opisujących III wojnę światową (tylko dla tego wydarzenia autor używa 
tajemniczej nazwy "lata liturgii" - badacze dla jej określenia mają różne zdania, interpretacje) o tym 
wszystkim też już pisałem np; rok '607 liturgii. 
A oto wszystkie znane mi daty kalendarza juliańskiego wymienione jednoznacznie w tekstach 
Nostradamusa: rok;1792, rok;1999, rok;2163, rok;3792 i rok;3797. 
M.NOSTRADAMUS NAPISAŁ W SWOICH TEKSTACH I LISTACH,ŻE III WOJNA ŚWIATOWA 
BĘDZIE NAJBARDZIEJ KRWAWYM I OKRUTNYM KONFLIKTEM WOJENNYM W DZIEJACH 
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LUDZKOŚCI -AŻ DO ROKU 3792 DO CZASU WOJNY ZE ŚMIERCIĄ - CZYLI 
NAJPRAWDOPODOBNIEJ TZW: HAR-MAGEDONEM!!! 
BĘDZIE TRWAŁA AŻ 27 LAT-BĘDZIE TO KONFLIKT TOTALNY NA OLBRZYMIĄ SKALĘ, UŻYTE 
ZOSTANĄ MASOWE BRONIE. WOJNA TA NAPISAŁ MA BYĆ WOJNĄ DWÓCH NAJWIĘKSZYCH 
RELIGII WYZNAWCÓW TEGO SAMEGO BOGA. WOJNA MA BYĆ POPRZEDZONA DEKADĄ 
RELIGIJNEGO SUPERTERRORYZMU. 
W CZASIE III WOJNY I 50 LAT PO NIEJ MA PANOWAĆ SUPERRTOTALITARYZM I 
SUPERAUTORYTARYZM. 
PRZED JEJ WYBUCHEM I W TRAKCIE JEJ TRWANIA (III WOJNY) MAJĄ MIEĆ MIEJSCE 
STRASZNE WYDARZENIA: DWIE KATASTROFY KOSMICZNE: UDERZENIE ODŁAMKA 
KOMETY LUB METEORYTU ORAZ PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMII, A TAKŻE TOWARZYSZĄCE 
IM I NIE TYLKO: KATAKLIZMY I KATASTROFY NATURALNE POŁĄCZONE Z PRZESUNIĘCIAMI 
KONTYNENTÓW, TOPNIENIEM LODOWCÓW, OLBRZYMIMI TSUNAMI, HURAGANAMI, 
SUPERHURAGANAMI A NAWET HUPERHURAGANAMI!!! 
TE WSZYSTKIE NIESZCZĘŚCIA, KTÓRE MAJĄ POCHŁONĄĆ 1/3 MIESZKAŃCÓW ZIEMI MAJĄ 
SIĘ ZAKOŃCZYĆ TZW: "CUDEM KRZYŻA!!! 
PO TYCH STRASZNYCH WYDARZENIACH ŚWIAT (ZIEMIA) MA SIĘ CAŁKOWICIE ZMIENIĆ -
TEN NOWY ŚWIAT W OGÓLE NIE BĘDZIE PODOBNY DO OBECNEGO NOSTRADAMUS TAK 
PISZE: 
 
* 
Po trzeciej inny świat i inny klimat, 
Niektóre ziemie zatoną, a niektóre wynurzą z otchłani, 
Stare mapy bezużyteczne,bo lądy zmienią brzegi i kształty, 
Wiele ocalałych narodów szukać będzie nowych siedzib, 
Sahara się zazieleni a zielona wyspa stanie się żyzną i zieloną, 
Sródmorze się zamknie a Bałtyk otworzy, Skandynawia stanie się wyspą. 
 
W piątym wierszu tym razem sześciowiersza Nostradamus pisze najprawdopodobniej o Grenlandii -
nazwa wyspy po duńsku to dosłownie - zielona wyspa. 
Nostradamus przewiduje więc,że wyspa ta "zrzuci" lodowiec, a klimat na niej będzie tak ciepły, że 
się zazieleni i będzie można tam uprawiać rośliny. 
 
Jak się mają przepowiednie Nostradamusa do lansowanej przez naszyh wieszczów Mesjnistycznej 
roli Polski w śród narodów. Nie będziemy ukrywać, że Ojczyzna jest nam najbliższa i każdy z nas 
chciał by się dowiedzieć jak najwięcej o roli Polski w przyszłych wydarzeniach. Czy mógłbyś 
pogłębić naszą wiedze i poświęcić jeden "rozdział" o tej tematyce.  
 
Wszystkie znane mi przepowiednie, (w tym Nostradamusa), które mówią o Polsce podkreślają jej 
przyszłą wielkość i mesjanistyczną rolę, szczególnie w chrystianizacji Chin, która nastąpi po III 
wojnie światowej. 
Ten w/w kraj przy pomocy Francji i Polski ma się stać krajem całkowicie chrześcijańskim!!! 
Francja i Polska mają być krajami najbardziej cyt. Nostradamusa "gorliwymi w wierze Chrystusa", 
które będą chrystianizować świat, tak to wynika z proroctw i przepowiedni!!! 
M.innymi Polska ma doprowadzić do porzucenia przez Rosję prawosławia i przejścia tego kraju na 
nowy katolicyzm, nową wiarę papieża aviniońskiego! 
 
Mam pytanie do Centuriona. Czy są alternatywne tłumaczenia Nostradamusa, które to nie 
przewidują tak wielkiej tragedii jak III wojna? Czytałem chyba wszystkie przepowiednie i proroctwa 
dostępne w sieci i wszystkie mówią o wielkiej tragedii jaka spotka ludzkość. Choć wielcy wizjonerzy 
zawsze potkreślają, że wszystko możemy my ludzie zmienić. Najlepij zawsze sprzedaje się 
tragedia, ale czy są jakiś proroctwa, które mówią że do tej wielkiej tragedii nie dojdzie? 
 
M.Nostradamus i inni prorocy i wizjonerzy piszą mnie więcej tak: 
Wszystkie wizje w zasadniczych sprawach w 100% się spełnią! 
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Czyli np: były I i II wojna światowa to w/g mnie i innych badaczy będzie i przewidywana III. 
Ludzie poprzez swoje dobre uczynki mogą opóźnić jakąś tragedię, dlatego nie ma w proroctwach 
ściśle określonych dat; np w poprzedniej odpowiedzi napisałem, że Nostradamus w swoim tekście 
napisał, że II wojna światowa wybuchnie w jednym pokoleniu i wyliczyłem 1914 + 25 +1939. 
Ale Nostradamus wiedział, że różne osoby przymują różne daty trwania jednego pokolenia (tak było 
kiedyś i jest dziś)to jest w granicach od 18 do 33 lat-czyli od tzw "pełnoletności" do wieku 
"chrystusowego". 
W ten sposób właśnie prorocy i wizjonerzy jak gdyby zabezpieczają swoje przepowiednie! 
Jeśli wizjonerzy i prorocy mówią o zmianie to mówią o "złagodzeniu objawów" a nie "całkowitego 
uniknięcia" jakiegoś wydarzenia (wtedy spełniają się one np:w 80%) np. kataklizmu lub wojny, a 
także jak już przytoczyłem powyżej wydłużeniu w czasie - może ono nastąpić albo kilka lub 
kilkanaście lat wcześniej albo póżniej. 
 
To nie jest wymysł proroków i wizjonerów np: Apokalipsa (czyli objawienie) Świętego Jana 
Ewangelisty (nie tylko ona zresztą, ale również inne księgi Biblii - konkretnie Starego Testamentu) 
mówią o tym że nasze dobre uczynki, modlitwa, pamięć o dniu świętym (np. niedzieli) 
wyznaczonym na oddawanie czci naszemu Stwórcy może odwleć kary nałożone na niepokorną 
ludzkość lub je złagodzić. 
Cyt "Bóg Ojciec wysłucha próśb swoich dzieci jeżeli będą się gorliwie o nie modlić, będą prosić i 
przepraszać ze szczerego serca - wtedy odłoży lub zmniejszy ON (Jahwe, czyli z hebrajskiego … 
Jestem, który Jestem) kary nałożone na nich". 
 
Przeczytałem Pana artykuł z wielką uwagą. 
Nie znałem generała o nazwisku lub imieniu Liang, tę informację uzyskałem dopiero od Pana. 
Nie wiem może on będzie tym przyszłym dyktatorem, a pózniej "czerwonym cesarzem" Chin 
wymienionym przez Nostradamusa. 
Trudno jest zdobyć kopie oryginałów wszystkich tekstów Nostradamusa (nie mówiąc o samych 
oryginałach) jest ich przecież prawie 10.000 czyli czterowierszy i sześciowierszy razem. Ten 
posiadam w wersji angielskiej ale potwierdzonej więc trudno mi powiedzieć, czy w oryginale jest 
dosłownie napisane Liang ale przypuszczam, że tak, tak jak np. napisane są wyrazy Torrent czy 
Raypoz. 
 
KONTROFENSYWA :2041?-2044?  
WYZWOLENIE:SZWAJCARII, WŁOCH, GRECJI i BAŁKANÓW! 
 
Muzułmanie stawiali mimo nieobecności Mahdiego w Eueropie bardzo silny opór. 
Nostradamus ostrzega europejczyków przed lekceważeniem przeciwnika w charakterystycznym 
bardzo znanym czterowierszu 80 centurii V-ej: 
+ 
Herkules stawi czoło islamowi: 
Wygna precz z Europy pogańską hołotę. 
Odpędzi daleko muzułmańskie wojska, 
Lecz wróg z wolnością stoczy jeszcze niejedną bitwę. 
 
Widać, że rozwijająca się kampania Henryka Szczęśliwego nie będzie łatwa. 
 
Chociaż Herkulesa już nie było, został pokonany w wojnie domowej przez Henryka ostrzeżenie jak 
się okaże jest aktualne: 
+ 
W ośnieżonych Alpach Szwajcarii klęska przez lekceważenie, 
Wielki Chiren wzmacnia front, aby zatrzymać muzułmanów, 
Dopiero atak na Lombardię ustabilizuje sytuację armii GRYFONA, 
Puste wymordowane miasta Italii nie witają oswobodzicieli, 
Muzułmanie w panice uciekają na wyspy i wybrzeża Afryki, 
Galijskie zakony kończą to co nie dokończyły turbany Mahdiego! 
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+ 
W dziesięć miesięcy Italia wolna, 
Wielka Świątynia i Koloseum zniszczone, 
Puste miasto szczurów, świadectwem trzeciego Antychrysta, 
We Florencji Henryk wyzwoliciel koronowany na króla Italii, 
Odtąd młodsza siostra będzie na wieki częścią starszej, 
Odbudowany Rzym odmówi na stałe przyjęcia papieżowi! 
 
Uwaga: 
Ten sześciowiersz, był pomijany w wielu średniowiecznych wydaniach tekstów Nostradamusa 
(wiele innych też) przypuszczalnie ze względu na Sąd Świętej Inkwizycji jest bowiem bardzo 
jednoznaczny.  
Tutaj tylko jako jedyny raz Nostradamus użył słowa papież. 
 
Starsza siostra to Francja, a młodsza to Italia (Włochy). 
 
Z tekstu wynika, że Henryk Szczęśliwy chciał powrotu papieża do Rzymu i restytucji Watykanu, z 
innych tekstów wynika, że trzykrotnie w referendach nowi mieszkańcy Rzymu odrzucali taką 
możliwość. 
Po III wojnie Rzym stanie się miastem prowincjonalnym, średniej wielkości Nostradamus pisze 
m.innymi cyt "Rzym po trzeciej spotka los Wenecji" - wszystkie zabytki tak jak w greckich Atenach 
zostaną całkowicie zniszczone. 
 
M.Nostradamus w wielu tekstach opisuje często brutalne wyzwalanie krajów europejskich z pod 
okupacji muzułmańskiej. 
Henrykowi towarzyszy stale specjalne KOLEGIUM KARDYNALSKIE i BISKUPIE, którego celem 
jest przymusowa chrystianizacja wyzwolonych ziem zachodniej Europy. 
Specjalnym dekretem Henryka Szczęśliwego, tym razem wyznawanie islamu zostanie całkowicie i 
powszechnie zabronione. 
Oporni będą zsyłani na przybrzeżne wysepki do zakładanych obozów pracy w celu wykonywania 
różnych zadań na potrzeby wojny. 
Innym dekretem Henryka akty urodzenia i akty zawarcia małżeństwa będą tylko w gestii hierarchów 
nowego odnowionego kościoła chrześcijańskiego. 
 
Pamiętajcie ja opisuję mające nastąpić wydarzenia zgodnie z przepowiedniami - a nie zgodnie z 
własnymi przekonaniami czy poglądami. 
 
Nostradamus wyrażnie daje do zrozumienia, że po pewnym czasie chrześcijanie "odpłacą się 
muzułmanom za swoje klęski i upokorzenia z nawiązką". 
 
Nostradamus nie wyraża z tego powodu jakiegoś zachwytu, ale wyrażnie daje do zrozumienia, że 
jest to "kara boska" za wcześniejsze traktowanie chrześcijan przez armie (turbany) III Antychrysta -
Mahdiego. 
 
Ze względu na liczne pytania nie udało mi się napisać dzisiaj więcej. 
Wobec powyższego na wiele pytań nie będę już odpowiadał-chyba,że będą zasadnicze i konkretne. 
Chcę szybko dokończyć temat - to w tej chwili jest najważniejsze. 
Jutro postaram się (jak Bóg pozwoli) dokończyć wyzwalanie Europy w latach 2041?-2044?, która 
zakończy się wyzwoleniem Hiszpanii i Portugalii i ważnym ślubem z księżniczką hiszpańską Izabelą 
de Burbon, następczynią tronu. Ma być to bardzo szczęśliwe w/g Nostradamusa małżeństwo. 
Postaram się zakończyć wyzwolenie Europy opisem zdobycia przez Henryka Stambułu czyli 
Konstantynopola, chrystianizacją Turcji i odnowieniem Hagi Sofii jako Bazyliki chrześcijańskiej. 
Stambuł na cześć zdobywcy ma być nazwany MIASTEM HENRYKA a przed Świątynią Mądrości 
Bożej ma stanąć jego wielka na 150 metrów wysokości kolumna. 
KOLUMNA HENRYKA SZCZĘŚLIWEGO WYZWOLICIELA!!! 
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WYZWOLENIE EUROPY do 2044? roku - KOŁO HISTORII ZAWRACA!!! 
 
Francuski interpretator, Le Pelletier, twierdzi, że u Nostradamusa wszystko jest rozdwojone: 
"Człowiek, myśli i styl" 
Ostatecznie, do każdego człowieka można odnieść wyznanie, które poeta Conrad Ferdinand Meyer 
wkłada w usta Ulricha von Huttena cyt: 
"Nie jestem książką pełną mądrości, jestem człowiekiem Pełnym sprzeczności". 
Obarczony trudami ziemskiej egzystencji każdy człowiek chowa się za maską. 
 
Te rozdwojenie M.Nostradamusa nie wynikało z jego charakteru,lecz konfliktu pomiędzy WIELKĄ 
CHĘCIĄ ZDRADZENIA TAJEMNIC PRZYSZŁOŚCI z jednej strony,jak i ich ZATAJENIA PRZED 
SĄDAMI ŚWIĘTEJ INKWIZYCJI tzw: (Świętego Oficjum-Sacrum Oficjum) - z drugiej strony. 
Będąc znakomitym humanistą i diagnostykiem a także prognostykiem M.Nostradamus uważał za 
swój obowiązek nie wyjawiać ludzkości ogromu wszystkich plag i ukazywać całego okrucieństwa, 
a także konkretnych dat katastrofalnych wydarzeń: wielkich i okrutnych wojen, trzęsień ziemi, 
huraganów, upadków komet lub meteorytów, przebiegunowania, zmian klimatycznych, epidemii na 
skalę masową itd. 
Nostradamus w czasie pobytu na dworze króla Francji Henryka II publicznie w trakcie wytrawnej 
uczty wydanej na jego cześć powiedział cyt: 
"Gdybym nawet mógł ujawnić wszystko za zgodą Świętego Oficjum, ujawnił bym na pewno dużo 
więcej, ale nie zrobił bym tego całkowicie, lecz tylko tak dalece jak to możliwe, litościwie bym wiele 
zataił". 
Nie chcę nikogo straszyć, ale proszę sobie wyobrazić co by było gdyby Nostradamus ujawnił nam 
wszystko - SKORO TO CO NAM PRZEKAZAŁ JEST JUŻ I TAK PORAŻAJĄCE I STRASZNE!!! 
Musicie wiedzieć, że Nostradamus pisał dużo, wiele czterowierszy i sześciowierszy rwał, lub gniótł i 
odrzucał na bok lub wrzucał do ognia!!! 
Każdy tekst pisał na małych kartkach a następnie wszystkie kartki rozrzucał na podłogę - zbierając 
je ze swoim sekretarzem i w dowolny przypadkowy przypadkowy włączał je do poszczególnych 
centurii i alamahu złożonego z prognostyków. 
Dlatego też za tekstem, który dotyczy np.wieku XVII występuje tekst dotyczący XXI wieku, a póżniej 
XVI i po nim XXXI ,a następnie XIX itd.  
Jean de Chawigny - sekretarz M.Nostradamusa w tajemnicy przed mistrzem ratował co się da i 
wiele z jego tekstów dzięki niemu zostało uratowanych i od razu wydanych-a nie które z nich 
ogóle,w sposób oficjalny. 
Może właśnie sekretarzowi Nostradamusa zawdzięczamy więcej niż samemu mistrzowi Wielkiemu 
Prorokowi?! 
TA CZĘŚĆ TWÓRCZOŚCI M. NOSTRADAMUSA JEST PRZEZ BADACZY BEZ PRZERWY 
POSZUKIWANA I SZCZEGÓLNIE CENIONA!!! 
M.Nostradamus widział żródło swego "boskiego daru" - jak sam mówił cyt "w nadnaturalnym świetle 
tzw trzeciego oka i świetle obdarzonej ponadczasowo duszy"! 
Coś nie bywałego!!! 
Nostradamus mówił, że często się modlił i prosił Boga o wytłumaczenie tego "cudownego 
fenomenu"- jak go nazywał - ale zamiast odpowiedzi nawiedzały go nowe wizje - przy czym raz 
wydawało mu się ,że znajduje się w samym środku mających nastąpić w przyszłości wydarzeń, 
innym razem, że patrzy na nich z góry lub ogląda przyszłe wydarzenia w dużym okrągłym lustrze-
gdzie obrazy - często w kolorze zmieniają się i słychać jest głosy lub odgłosy w różnych również 
nieznanych mu językach.Mówił też, że ludzie byli dziwnie ubrani, że widział dziwne rzeczy i często 
się póżniej bał. 
Po takiej nocy był bardzo zmęczony i wyczerpany i póżniej długo spał, a następnie długo się modlił! 
Można to wszystko wyczytać z pamiętników pozostawionych przez niektóre osoby osobiście 
znające M.Nostradamusa. 
 
Przepraszam za przerywnik o M.Nostradamusie, ale tajemnicza OSOBOWOŚĆ tej postaci wciąż 
intryguje wielu ludzi. 
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WOJNA BŁYSKAWICZNA przeciwko panowaniu muzułmanów w Italii zakończyła się sukcesem 
armii rycerskich zakonów Henryka Szczęśliwego. 
Po tym sukcesie trzy zakony "krzyżowców" ,oraz odbudowana flota francuska i państw 
sprzymierzonych ruszyły na Grecję i Turcję. 
Henryk Szczęśliwy będzie się już wówczas cieszył olbrzymim poważaniem i popularnością w 
Europie,a także dysponował olbrzymią despotyczną władzą. 
Oto charakterystyczny czterowiersz 53 centurii 10: 
+ 
Trzy nałożnice będą się zwalczać z oddali, 
Najmniej ważna będzie czatowała, 
Wielki Selin nie będzie już jej obrońcą, 
Nadane mu zostanie imię "OGNISTA STRZAŁA" i "ŚWIECĄCA DROGA". 
 
Z innych tekstów Nostradamusa wynika, że "trzy nałożnice" to trzy mocarstwa prowadzące 
wówczas ze sobą wojnę na Alasce i Pacyfiku a mianowicie z jednej strony: Chiny i Japonia 
(pierwsza nałożnica "kochające się", będące ze sobą w sojuszu) oraz jej przeciwnik druga nałożnica   
- będące w sojuszu USA i Meksyk. 
"Trzecią nałożnicą" ma być Zjednoczony Muzułmański Sułtanat Indonejii i Malajów szykujący se do 
wojny z Indiami o Indochiny i Australię.  
Dlaczego Nostradamus te dwie grupy państw i Zjednoczony Sułtanat nazywa PRZEKORNIE, ale i z 
POCZUCIEM DUMY (Nostradamus był francuskim żydem i kochał Francję) - "trzema nałożnicami"? 
Ano dlatego, że wszystkie te kraje, widząc olbrzymie i szybkie sukcesy wojsk zakonnych Henryka 
(tak samo fanatycznych jak turbany Talibanu) w Europie, wystąpiły do Henryka o zawarcie pokoju i 
sojuszu wojskowego.!!! 
Były gotowe zerwać dotychczasowe sojusze wojskowe z Kalifatem Wielkiego Talibanu, w którym 
wybuchły wewnętrzne zamieszki a władza (po osądzeniu i straceniu tzw "Jezusa muzułmańskiego") 
uległa wielkiemu osłabieniu. 
+ 
Trzej posłowie obcych przybyli do Avignon, 
Jak trzy nałożnice prosić będą z pokorą o pomoc Wielkiego, 
Chcą zdradzić Taliban i oddać go pod podległość, 
Liliowemu sztandarowi Francji i przedostatniego króla z Burbonów, 
Henryk Szczęśliwy odmówi, ratując skórę Neptuna i jego sprzymierzeńców. 
Północni Amerykanie uznali zdobycze Koguta i klęskę pijawek. 
 
Uwaga: 
Widać, że Henryk prócz zdolności wojskowych posiadać będzie ogromne zdolności dyplomatyczne. 
Najpierw jak wiemy wykorzystując wielką wojnę USA z Chinami (na początku wojny Amerykanie 
szybko wyprowadziły swoje wojska z Europy), rozprawiając się w Europie z Wielką Brytanią 
kończąc dzieła zniszczenia rakietami Londynu i rozbijając ostatecznie Zjednoczone Królestwo na 
kilka państw, a następnie zdecydowanie odrzucił sugestie Chin, Japonii i Sułtanatu zawarcia z nim 
sojuszu, ale zrobił to za cenę uznania wszystkich odbitych państw Europy zachodniej za części 
królestwa francuskiego - czyli Nowego Imperium Francji i Zjednoczonej Zachodniej Europy. 
Amerykanie zrezygnowali też z zemsty (wcześniej ją obiecali) na Francji i Henryku za pokonanie 
przez nią i rozbicie Wielkiej Brytanii. 
 
Uwaga: czwarty wiersz mówi nam, że Francja zrezygnowała z trójkolorowej flagi republikańskiej i 
przyjęła z powrotem dawną flagę królewską a z liliami jako flagę państwową. 
 
TERAZ SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA ZMIENIŁA SIĘ RADYKALNIE!!! 
 
Po tym wydarzeniu Wielki Zdobywca, Wielki Selin, Wielki Chiren  koronował się sam w obecności 
nowego papieża (Francuza też z dynastii de Burbon jak Henryk) na Króla Francji i Zjednoczonych 
Stanów (państw) Europy Zachodniej jako Henryk V, któremu po jego śmierci nadano przydomek 
Szczęśliwy - jak pisze Nostradamus. 
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Jak już pisałem w czasie koronacji w Avignon obecny ma być m.innymi Wielki król Polski i Pięciu 
Narodów Europy Wschodniej (póżniej Polski i Dwunastu Narodów) - z którym po koronacji Henryk 
ma zawrzeć traktat: "o wieczystej chrześcijańskiej przyjażni i sojuszu obronnym". 
 
Na podstawie tego traktatu Europa ma być podzielona pomiędzy obu władców!!! 
 
Po podpisaniu traktatu z Henrykiem - Polska zajęła prawie całe Bałkany i to bez walki, bo bojące się 
okrążenia, turbany muzułmańskie szybko wycofywały się do Grecji i Turcji, gdzie na nich już 
czekały - armia i flota francuska. 
Traktat ma przewidywać też, że po dwóch latach od jego podpisania Polska przyłączy się aktywnie 
do wojny po stronie Francji, ale w za dwa lata ma nastąpić (czego nie przewidziano) nowa 
katastrofa kosmiczna tj. przebiegunowanie Ziemi (magnetyczne i geograficzne), zmiana orbity 
Księżyca i "CUD KRZYŻA". 
 
Dalej opiszę zdobycie przez zakony Henryka Grecji i zachodniej Turcji, póżniej II katastrofę 
kosmiczną. 
 
ZDOBYCIE GRECJI I ZACHODNIEJ TURCJI PRZEZ HENRYKA SZCZĘŚLIWEGO!!! 
DO ROKU 2044? 
 
+ 
Liliowa flota Chirena przez desanty, 
Zdobywa nieliczne ocalałe wyspy Hellady, 
Zakon walecznych z marszu wkracza do Aten. 
Kraj Achillesa i Odysa mroczny i ponury, 
Zarządzenie Henryka o dostawach żywności, 
Ratuje nędznych i obdartych Spartan i Tessalczyków. 
+ 
Uderzenie ognistego grzyba niszczy główne siły Hannibala- 
W górzystym kraju Wielkiego Macedończyka, 
U stóp góry Olimp, przybyły Henryk wznosi niebotyczny żelazny Krzyż, 
By przez tysiąclecie Wodnika bronił przed hołotą bram chrześcijańskiej Europy!  
+ 
Muzułmańscy mieszkańcy Salonik wycięci w pień przez Zakon Mścicieli, 
Wielki Selin nie ma litości nad zielonym sztandarem i jego ludem, 
Słoń i Wielbłąd w panicznej ucieczce do bliskich ziem Afryki i Azji, 
Cieśniny i Złoty Róg otwarte dla armii chrześcijańskiego wyzwoliciela. 
+ 
Taliban w cieśninach zatapia statki i sprzęt, 
By flota tulońska nie mogła się przedostać do krain Gurii i Armenii, 
Rozsądna akcja niewiernych uniemożliwiła dalszy marsz Henrykowi. 
Dowództwo Talibów ucieka z gniazda Stambułu do Trabizontu. 
+ 
Jonia, Frygia, Cylicja i prawie cała Anatolia ogniem i ropą, 
Zdobywana przez rozjuszone zakonne wojska koguta, 
Turcy i Arabowie siłą nawracani na krzyż przez straż Selina, 
Wielu opornych skutych kajdanami, 
Podąża na statki, aby budować w niewoli nową siłę Francji. 
W Smyrnie na pomstę islamu Wielka Bazylika na cześć Arki Wschodu i Zachodu. 
+  
Wielkie miasto Konstantyna tak sponiewierane przez Turków, 
Oblegane jest przez rycerstwo krzyżowych zakonów Selina, 
Zdobyte po strasznych rzeziach w 30 dni od Świąt Wielkiej Nocy, 
Przed Świątynią Mądrości otrzymuje dar - TRYUMFALNY ŁUK Henryka!  
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M.Nostradamus w swoich przepowiedniach wspominał przecież o tym - choćby te jego słowa: 
TORRET i RAYPOZ,  a oto jeden z charakterystycznych jego tekstów: 
+ 
TORRENT zawładnie duszami ludzkimi, 
Na ich wieczne i mroczne zatracenie, 
Pośmiertne bramy niebios będą zamknięte, 
Zanim RAYPOZ wykona robotę III Antychrysta.  
 
 
KOMPUTERY, CZYLI WŁADZA NAD LUDŻMI!!! 
 
Superkomputer "Bestia" 
 
 
Dr.Hanrick Feldman - analityk UE potwierdził, że w Brukseli znajduje się komputer zdolny 
opracować już ponad 2 miliardy numerów!!! 
 
Oznacza to, że dla ponad 2 miliardów osób (tak powiedział) można przygotować identyfikator 
osobisty, dzięki któremu można mieć o takiej osobie (komputerowo zbierać) wszystkie dane!!! 
 
KOMPUTER TEN NAZWANO - "BESTIA"!!! 
 
Kod kierunkowy to numer 666!!! 
 
Również w Luksemburgu znajduje się Superkomputer - uwaga o tej samej nazwie!!! - w Monet 
Building - zajmuje trzy piętra w tym gmachu !!! 
 
Jest on znacznie większy, bo może pomieścić w sobie identyfikatory - PONAD 6 MILIARDÓW 
OSÓB!!! 
 
Podobne komputery - ponoć jeszcze większe znajdują się w jeszcze innych kilku państwach to jest 
w USA, Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich - a konkretnie w Dubaju itd. 
 
Wszystkie one noszą takie nazwy jak: Bestia, Bestia-Potwór ,,Komputer-Bestia, itd!!! 
 
NUMERAMI KIERUNKOWYMI DO ICH WSZYSTKICH jest również, numer: 666!!! 
 
Zdumiewające jest to, że gdy pod litery wyrazu COMPUTER podstawi się wartości numeryczne (w 
postępie arytmetycznym alfabetu angielskiego), to otrzymamy następujący wynik: 
 
C -18 
O -90 
M -78 
P -96 
U-126 
T-120 
E -30 
R-108 Czyli RAZEM :666!!! 
 
Obliczamy to w ten sposób, że liczby porządkowe kolejnych liter alfabetu angielskiego mnożymy 
przez 6 i otrzymane wyniki przyporządkowywujemy odpowiednim literom angielskim, np literze "A" 
liczbę 6, literze "B"-2x6, czyli liczbę 12, "C"-3x6, czyli liczbę18 itd. 
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku słów "Znamię Bestii", po angielsku "MARK OF BEAST" 
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Ale to wyliczenie podam jutro, to jest dokończę ten temat i wyzwolenie HiszpaniI i Portugalii przez 
Henryka Szczęśliwego, a pózniej jak obiecałem przejdę do tematu związanego z II katastrofą 
kosmiczną, to jest przebiegunowaniem Ziemi i "CUDEM KRZYŻA" 
 
Jest taki czterowiersz - ale nie wiem jeszcze w jakim roku się to wydarzy: 
2010 
2100 
3257? 
 
persage XI6 66 
mądry użyje mocy torrentu  
by RAYPOZ przeszedł na stronę czarnych turbanów 
potem zniszczy rurę młodych niedźwiedzi, 
i wykąpie brzydką kanclerz w szampańskim bałtyku 
 
Persage IV 10. 
Na horyzoncie przed trzecią wielką 
Pojawi sie Mądry zbawca ludzkosci 
Wszyscy beda mysleli że krótko porządzi 
Lecz jego panowanie okaże sie zgubne dla III Antychrysta 
 
persage XXI 14. 
Nikt nie pokona Mądrego pedała 
Bedzie niszczyl i miażdżył żydowskie pomioty 
Nim jego antysemicka armia nie zazna ukojenia 
Jego dusza jest czarna jak smoła piekelna 
 
W niedzielę łudząc się, że mój artykuł odnośnie tego, czym może być komputer w rękach ludzi 
nieodpowiedzialnych lub chorych umysłowo-coś zmieni. 
Ale niestety, przysłowiowa BESTIA czyli SZATAN zawsze znajdzie sobie ludzkie narzędzie do 
realizowania własnych celów w tym oczywiście wywoływaniu wojen. 
W ostatnim swoim tekście pisałem o SUPERKOMPUTERACH, które budują i uruchamiają bogate 
kraje świata, 
Po dyskusjach z Wami, osobami merytorycznymi przekonałem się, że KOMPUTER odegra WIELKĄ 
ROLĘ w PRZEBIEGU DZIAŁAŃ WOJENNYCH W III WOJNIE ŚWIATOWEJ, MOŻE NAWET 
WIĘKSZĄ NIŻ BROŃ NUKLEARNA?! 
 
Nie tylko słowo z ang.;COMPUTER daje nam liczbę 666 ale również jak wspomniałem słowa 
"ZNAMIĘ BESTI, czyli MARK OF BEAST" daje liczbę 466 czyli IV (4) Antychryst (w III wojnie 
światowej) i 66 - liczby szatańskie. 
Po podstawieniu wartości opisanych w poprzednim tekście mamy: 
 
M- 78 
A- 6 
R-108 
K- 66 
O- 90 
F - 36 
B- 12 
E- 30 
A- 6 
S- 14 
T- 20 Razem;466 
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Czyli trzy (3) liczby 4, 6, 6 (to znaczy III (3) wojna światowa) - liczba początkowa 4 oznacza IV 
Antychrysta Mahdiego a następnie pierwsza 6-tka oznacza internet (TORRENT) i druga 6-tka 
najprawdopodobniej zagadkowy RAYPOZ. 
Nostradamus pisze: 
+ 
Liczba 666 narzędziem każdego Antychrysta, 
Od pierwszego... do szóstego, 
Wynalazki dobrze służące, 
W rękach jego ludzkich niewolników, 
Staną się przyczyną wielu klęsk i katastrof, 
A w czasie trzeciej i następnych, jego panowaniem nad duszami wielu. 
 
Ten sześciowiersz mówi nam wyrażnie, że wszystkie wojny - a szczególnie ta trzecia i wszystkie po 
niej to jest IV światowa (Mastin-Mastiff), wojna globalna (m.innymi ataki rakietowe z księżyca), 
Wielka wojna maszyn z ludżmi - V Antychrystem ma być SUPERKOMPUTER  Wielka Bestia 
numer: "666"- On - to jest komputer ma sam sobie nadać takie imię!!!)  a także oczywiście pozostałe 
wojny, aż do tzw wojny ze śmiercią najprawdopodobniej rok 3792 lub 3797. 
 
Jak już wspomniałem poszczególne apokaliptyczne "Bestie" mają się ukazywać ludzkości w ciągu 
jej całego historycznego istnienia (to jest wielu - choć wybranym pokoleniom), a nie jak to przyjmuje 
wiele ludzi tylko przy tzw "końcu świata" to jest Har Macedonie (Megiddo-Armagedon w Iraku) -
sądzie ostatecznym - nagrodzie i karze. 
Ta Bestia będzie Bestią ostatnią, czyli VI (6) Antychrystem. 
Czy tym Antychrystem będzie osoba w ludzkiej postaci, czy duchowej czy nią będzie jakiś 
hiperkomputer? - trudno wywnioskować to z jakichkolwiek tekstów. 
 
Wiadomo tylko, że będzie to szatańska okrutna postać!!! 
 
 
W 1798 roku ks.Adam Clark w komentarzu do Apokalipsy (Objawień wszystkich czekających 
ludzkość Bestii) napisał, że "Znamię Bestii" będzie liczbą składającą się z 18 cyfr, podzielonych na 
6 grup po 3 cyfry w każdej. 
W 1977 roku potwierdził to Hanrick Eldeman analityk EWG (póżniejsza UE)  
Oznajmił on wówczas, że każdy człowiek na świecie otrzyma identyfikator składający się z 18 cyfr. 
Na przykład numer: 666 122 388 220 432 328 oznaczałby on: 
 
666-numer kierunkowy superkomputera globalnego 
122-kraj 
388-region 
220-miejscowość 
432-strefa 
328-numer osobisty. 
 
Na rynkach krajów zachodnich znajdują się już oprócz normalnego oznakowania paskowego 
dodatkowe linie z literami "F"-Forehead (czoło) i "H"-Hand (ręka). 
Ten symptom wskazuje jasno, jaką rolę indeksy te mają odgrywać, gdy zacznie funkcjonować 
"ZNAMIĘ BESTII"!!! 
 
 
Następny tekst poświęcę zakończeniu wyzwalania Europy - to jest wyzwoleniu ostatnich krajów; 
Hiszpanii i Portugalii do roku 2044? 
 
CAŁKOWITE WYZWOLENIE EUROPY DO ROKU 2044? przez rycerskie zakony króla Francji 
Henryka Szczęśliwego!!! 
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+ 
Wielka Kula Ognia nad Toledo, 
Środek zgrupowania Hannibala zniszczony, 
Niewinni porażeni czyrakami i białą krwią, 
Jedna szósta Hiszpanii strefą zakazaną, 
Tak Wielki Selin oczyścił z niewiernych, 
Dawne ziemie królestwa Burbonów. 
+ 
Wojska Koguta i sprzymierzonych, 
Robią sieczkę z wyznawców półksiężyca, 
Marny los chrześcijan stał się teraz  
marnym losem niewiernej hołoty. 
+ 
Po wielkim zwycięstwie nad islamem w Hiszpanii, 
W Kordobańskiej katedrze potwierdzenie Wielkiego Związku  
pomiędzy Henrykiem i hiszpańską Izabelą de Burbon, 
Dwa Wielkie kraje w jednym wiecznym zjednoczeniu, 
Portugalczykom łaskawy Henryk pozostawił wolność, 
Ale w podległości i uzależnieniu do WIELKIEJ DYNASTII ZWYCIĘZCÓW! 
 
 
Tekstów odnośnie wyzwalania Hiszpanii i Portugalii jest o wiele więcej, ale wybrałem te, które są 
najbardziej wyraziste mówiące o całkowitym wypędzeniu turbanów Kalifatu Wielkiego Talibanu z 
Hiszpanii i Portugalii. 
 
Tak więc z tego tekstu i innych poprzednio przeze mnie przytoczonych wynika,że Henryk 
Szczęśliwy przyłączył do Francji już na stałe: Włochy, Hiszpanię, Szwajcarię, Grecję i część 
zdobytej Turcji ze Stambułem, którego nazwa została zmieniona na "MIASTO HENRYKA SELINA". 
 
Tak więc dwaj królowie Francji i Polski podzielili się wyzwoloną od islamu Europą!!! 
 
Po tym sukcesie obaj królowie spotkali się z powrotem tym razem w Akwizgranie (Aachen) - dawnej 
stolicy państwa frankijskiego Karola Wielkiego. 
Uzgodnić oni tam mają m innymi;dalszą ofensywę przeciwko Wielkiemu Talibanowi. 
Tym razem do wojny mia przystąpić Polska, ale te przygotowania obu państw i innych 
pomniejszych sojuszników przerwała - WIELKA II KATASTROFA KOSMICZNA!!! 
 
Czyli trzy (3) liczby 4,6,6 (to znaczy III (3) wojna światowa) - liczba początkowa 4 oznacza IV 
Antychrysta Mahdiego a następnie pierwsza 6-tka oznacza internet (TORRENT) i druga 6-tka 
najprawdopodobniej zagadkowy RAYPOZ. 
 
W/w zdanie powinno brzmieć: 
 
Czyli trz (3-y) liczby; 4, 6, 6 (to znaczy III (3-a) wojna światowa - liczba początkowa 4 oznacza 
cztery (4-y) wojny światowe i 4-pierwszych Antychrystów: Napoleona I Bonaparte, Hitlera, 
Mahdiego i Wielkiego Mastina (Mastiffa), a następnie pierwsza szóstka (6-ka) oznacza 6-u 
wszystkich Antychrystów i internet (TORRENT). Wreszcie druga szóstka oznacza 
najprawdopodobniej RAYPOZ. 
 
Kalif Mahdi ma oczywiście być III Antychrystem (a nie IV-jak napisałem w pośpiechu), który 
przyczyni się do wybuchu III wojny światowej. 
IV wojnę światową ma wywołać Szkot Wielki Mastin zwany też Mastiffem. 
Na czele maszyn w wojnie z ludżmi jak pisze M.Nostradamus ma stać V Antychryst - Super lub 
Hiper Komputer o nazwie "WIELKA MYŚLĄCA I TWORZĄCA WSZYSTKO CO DLA LUDZI ZŁE - 
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MROCZNA SUPERBESTIA", która po opanowaniu maszyn, będzie chciała podporządkować sobie 
całe życie biologiczne w tym ludzi!!! 
VI Antychrystem - ostatnim - ma być sam Lucyper, "który zstąpi z piekieł w czasie wojny ludzi ze 
śmiercią" - do której wtrąci się sam Pan Bóg, "unicestwiając" - to jest wiążąc szatana na 1000 lat. 
Możliwe, że wojna ta będzie w końcu trzeciego tysiąclecia - ale o tym wie tylko sam PAN BÓG. 
ZA WSZELKIE BŁĘDY PRZEPRASZAM! 
Uwaga: 
Pozwólcie, że dokończę temat III wojny światowej a jestem już bardzo blisko! 
 
Na wiele pytań, które mi zadajecie już odpowiadałem, choćby te związane z polskim królem. 
Odpowiem na wszystkie merytoryczne pytania, również te odnoszące się do przyszłości Polski i jej 
przyszłego króla ale po zakończeniu tematu. 
Możliwe, że na wiele z tych zadanych pytań otrzymacie odpowiedż w czasie opisów ewentualnej III 
wojny światowej. 
 
Niestety ale z braku czasu - jak już o tym nie raz pisałem nie będę mógł tego tematu (przepowiedni i 
proroctw) ciągnąć w nieskończoność. 
Na ten temat jest już wiele literatury, proszę pytać się w księgarniach. 
Są prace i gorszej i lepszej jakości, ale są. 
Na razie jak wiem nie ma w tym temacie specjalnej cenzury i dobrze! 
 
Jak już wspomniałem poszczególne apokaliptyczne " Bestie" mają się ukazywać ludzkości w ciągu 
jej całego historycznego istnienia (to jest wielu - choć wybranym pokoleniom), a nie jak to przyjmuje 
wiele ludzi tylko przy tzw "końcu świata" to jest Har Macedonie (Megiddo-Armagedon w Iraku) -
sądzie ostatecznym - nagrodzie i karze. 
 
 
Drogi Panie Arteuzo chciałbym zwrócić uwagę na wspomnianą przez pana górę Megido (Har 
Mageddon) otóż ta góra według Biblii na której ma zwyciężyć król królów znajduje się w obecnym 
Izraelu a nie w Iranie (dawnej Persji) 
 
Pozdrawiam i zachęcam do dalszego pisania, i muszę przyznać że podjął pan słuszną decyzję o 
bagatelizowaniu tych ''najmondrzejszych'' postów. 
 
Nie chodzi o Megiddo miejscowość i górę w Palestynie, obecnym Izraelu gdzie odbyło się wiele 
starożytnych bitew. 
Tytuł króla królów nosili władcy Persji czyli obecnego Iranu. 
 
Ja napisałem o Megiddo w Iraku (nie Iranie) w zakolu dwóch wielkich rzek Tygrysu i Eufratu - to tam 
w dawnym Edenie (Raju) znajduje się wielka polana - o potocznej nazwie Har Magedon "Wzgórze 
Megiddo" (chociaż nie ma tam wzgórza) - zresztą niedaleko ruin starożytnego Babilonu - niektórzy 
uważają, że to tam a nie w Palestynie ma być ostateczna bitwa z siłami zła - czyli szatanem. 
 
Nowy Testament zresztą symbolicznie określa miejsce tej bitwy tak jak wiele innych rzeczy. 
Niektórzy uważają, że Har Magedonem będzie cała Ziemia tak samo jak druga Jerozolima. 
Ale może Pan ma rację nie ja, trudno powiedzieć. 
Pozdrawiam. 
 
Na to pytanie musiałem odpowiedzieć bo jest bardzo ważne, bowiem jest wiele interpretacji 
biblijnych co do miejsca w którym odbędzie się ostateczna bitwa Pana Boga z siłami zła - czyli z 
samym Lucyperem!  
 
Szereg takich samych nazw nosi wiele miejsc i miejscowości i jest położonych w wielu różnych 
miejscach (w tym krajach). 
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Z braku czasu do opisu II katastrofy kosmicznej postaram się przystąpić jutro. 
 
 
II WIELKA KATASTROFA KOSMICZNA-PAŻDZIERNIK :2044 ROK?!!! 
 
Przygotowania Henryka Szczęśliwego Króla Francji i Króla Polski oraz ich sojuszników do 
generalnej rozprawy z III Antychrystem - Mahdim Kalifem Wielkiego Talibanu i jego 
sprzymierzeńcami i zakończenia III wojny światowej mają przerwać JESZCZE BARDZIEJ 
TRAGICZNE W SKUTKACH DLA MIESZKAŃCÓW ZIEMI wydarzenia w skali globalnej, które 
póżniej będą nazwane II katastrofą kosmiczną a przez ludzi wierzących II WIELKIM 
OSTRZEŻENIEM PANA BOGA, stanowiącym jak gdyby WEZWANIE STWÓRCY (po raz drugi) do 
przerwania przez jego dzieci (ludzi) wielkiej wojny prowadzonej: ZA JEGO PRZYCZYNĄ I W JEGO 
IMIENIU - wojny DWÓCH WYZNAWCÓW DWÓCH WIELKICH RELIGII:CHRZESCIJAŃSTWA I 
ISLAMU. 
Przypominam w tym miejscu, że I katastrofa kosmiczna o której już poprzednio tu pisałem ma mieć 
miejsce po około dwóch latach trwania III wojny światowej, a związana ma być ona z upadkiem 
meteorytu lub odłamka komety na północny Atlantyk. 
 
II-giej katastrofie kosmicznej, II-giemu OSTRZEŻENIU mają towarzyszyć jeszcze większe tragiczne 
wydarzenia na Ziemi niż w czasie I katastrofy - czyli w I-ym OSTRZEŻENIU, które poprzednio 
opisałem. 
 
W Apokalipsie św.Jana Ewangelisty czytamy: 
 
"I sprawię, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymają znamię na prawą 
rękę lub na czoło i nikt nie może kupić ani sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby 
jej imienia. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem 
człowieka. A liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć" (Ap13,16-18) 
 
Z informacji, które uzyskałem znak Bestii - jej znamię już nadszedł!!! 
 
W poprzednim artykule pisałem Wam o Superkomputerach, które oficjalnie zostały nazwane 
Bestiami - ich numery kierunkowe to 666!!! buduje je wiele krajów. 
UWAGA - największy tzw: " HIPERKOMPUTER" o nazwie "WIELKA BESTIA" jest już montowany w 
najwyższym na świecie niedawno oddanym do użytku 828 metrowym: "Burdż Dubaj" w którym 
znajduje się 169 pięter użytkowych! 
Dubaj jest największym miastem w bogatych Zjednoczonych Emiratach Arabskich - gdzie dochód 
narodowy (PKB) jest jednym z najwyższych na świecie. 
 
Oto ciekawy tekst Nostradamusa w połączeniu z wielkim wieżowcem w Dubaju, bo w tym tekście 
chyba o niego chodzi: 
 
) 
Wielka Pustynna Wieża Mózgiem III Antychrysta, 
Szatańska liczba 169 miejscem jego działania, 
Nim zostanie zniszczona wielkim ogniem Atlantydów, 
Wszyscy ludzie podlegli Bestii otrzymają jej znamię, 
Oznaczeni będą piętnem na prawej ręce lub na czole, 
Wszyscy inni władcy pójdą za jej haniebnym przykładem! 
 
Jak wiemy chipowanie (oczipowanie) ludzi, swoich obywateli ma w planie wiele wysoko 
uprzemysłowionych państw świata. 
Najprawdopodobniej już nie długo, wszelkie dokumenty osobiste jak: dowody osobiste, 
paszporty,wszelkie legitymacje, a nawet bankomatowe karty kredytowe mają zastąpić chipy (czipy) 
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laserowo "wstrzykiwane" do skóry nadgarstka prawej ręki wszystkim dorosłym a pózniej wszystkim 
dzieciom zaraz po urodzeniu. 
Wszelkie informacje w nich zawarte będą co jakiś czas zmieniane (np: stan cywilny, stan konta, czy 
miejsce zamieszkania lub pracy i to UWAGA - często bez wiedzy osoby posiadającej chip (czip)!!! 
FIZYCZNE pieniądze mają całkowicie być zastąpione przez pieniądze WIRTUALNE!!! 
Nie będą więc już w ogóle potrzebne żadne banknoty czy monety! 
Przystawieniem nadgarstka z chipem (czipem) do odpowiedniego urządzenia będzie każdy 
człowiek (w tym również dziecko) załatwiał wszystkie swoje niezbędne sprawy życiowe, a więc; 
będzie w ten sposób (przyłożenie czipa) płacił, za zakupione towary, za przejazdy komunikacją 
lotniczą, kolejową i miejską, będzie mógł być szybko zidentyfikowany na ulicy przez policję itd. 
Jego Chip (czip) pozwoli mu wejść do swojego mieszkania czy samochodu i do pracy, a dziecku do 
swojej szkoły itp. 
Ponieważ chipy (czipy) mają wydawać specjalny niesłyszalny dla ludzkiego ucha sygnał (możliwe 
że dżwięk) - Hiperkomputer lub Superkomputer będzie mógł szybko zidentyfikować miejsce pobytu 
takiej osoby.  
 
"NIEOCZIPOWANY" CZŁOWIEK, NIE POSIADAJĄCY TZW: "ZNAMIENIA SUPERKOMPUTERA  
BESTII " NIE BĘDZIE MÓGŁ W OGÓLE FUNKCJONOWAĆ W TAKIM  
"SUPERSPOŁECZEŃSTWIE"!!! 
NIC WIĘC DZIWNEGO, ŻE DWUDZIESTOWIECZNY TOTALITARYZM BĘDZIE NICZYM W 
PORÓWNANIU DO CZEKAJĄCEGO NAS: 
S U P E R T O T A L I T A R Y Z M U - JAKI CZEKA NAS W XXI WIEKU - wieku DWÓCH katastrof 
kosmicznych i III wojny światowej. 
Demokracje w wyniku czekających nas kryzysów i rewolucji zanikną (zostaną zmiecione w toku 
różnych światowych wydarzeń) a powrócą :absolutne monarchie (cesarstwa, królestwa, kalifaty, 
sułtanaty itp.) oraz supertotalitarne religijne systemy oparte na fanatyżmie i braku jakiejkolwiek 
tolerancji! 
Tak zwana "czwarta władza" (dziennikarstwo będzie całkowicie podporządkowana władzy) 
Propaganda będzie taka, że jak pisze M.Nostradamus; "NIE BĘDZIE WIADOMO CO JEST 
KŁAMSTWEM, A CO PRAWDĄ!!! 
Na początku XXII wieku stopniowo - demokracja będzie się odradzała, ale będzie ona już 
całkowicie inna niż ta obecna, czy też ta ze starożytnej czy średniowiecznej historii. 
 
II katastrofa kosmiczna będzie się składała z dwóch następujących kolejno n/w zdarzeń, które 
postaram się opisać: 
 
1.Wybuch na Słońcu skutek: niebo na Ziemi przybierze kolor czerwony. 
2.Wejście na obrzeża Układu Słonecznego nieznanego olbrzymiego ciała kosmicznego; gwiazdy 
lub planety, które spowoduje zakłócenia w całym systemie słonecznym i spowoduje wiele trwałych 
zmian w ruchach wszystkich planet w tym :naszej Ziemi i Księżyca. 
 
Z tym drugim wydarzeniem będą związane: 
 
TAK ZWANE TRZY DNI CIEMNOŚCI - w których nastąpią następujące procesy: 
 
-zmiana odchylenia osi ziemskiej w stosunku do ekliptyki Układu Słonecznego a więc; 
-zmiana usytuowania biegunów geograficznych, 
-przebiegunowanie magnetyczne Ziemi, związane z przemieszczeniem biegunów magnetycznych 
planety co znaczy, że biegun północny zajmie miejsce bieguna południowego i odwrotnie; biegun 
południowy przemieści się na północ zajmując miejsce bieguna północnego; 
-w trakcie tych wydarzeń nastąpi chwilowy zanik pola magnetycznego Ziemi; będzie to związane z 
całkowitym przerwaniem łączności telefonicznej i satelitarnej, zanikiem w odbiorze programów 
telewizyjnych i radiowych, wystąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej. 
-"CUD KRZYŻA";pojawienie się na obu półkulach jednocześnie jasnego błękitnego światła w 
kształcie krzyża otoczonego gwiazdami. 
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88 gwiazdozbiorów widocznych na naszym niebie nie będzie przez ten czas chwilowo widocznych! 
Po zniknięciu cudu gwiazdozbiory zmienią swoje położenie na niebie! 
 
W wyniku przemieszczeń wielkich mas powietrza nastąpią wielkie; hiperhuragany i olbrzymie 
przemieszczanie się wód oceanicznych; wystąpi ponad kilometrowej wysokości fala oceaniczna,  
nastąpi dalsza zmiana w położeniu i kształcie obszarów lądowych (kontynentów i wysp) na Ziemi. 
Niektóre wyspy znikną pod wodami, a niektóre się pojawią. 
Prawie Jednocześnie nastąpią wybuchy wszystkich wulkanów na Ziemi zarówno tych na lądach jak 
i tych oceanicznych pod wodą!!! 
Podobne zmiany nastąpią prawdopodobnie w całym systemie Układu Słonecznego a więc na 
innych planetach i księżycach. 
Główną przyczyną prawie wszystkich (choć nie jedyną) tych wydarzeń będzie, jak już wspomniałem 
powyżej przejście tajemniczego ciała niebieskiego : tzw "żelaznej gwiazdy śmierci " zwanej przez 
badaczy "Nemezis" (nazwanej imieniem bogini z mitologi greckiej) lub ogromnej planety "Nibiru" 
(nazywanej tak na cześć boga z mitologi sumeryjskiej), lub nazywanej "Marduk" (na cześć boga z 
mitologi babilońskiej). 
 
Macie Moi Drodzy bardzo ciekawe i intrygujące pytania - ale pozwólcie,że odpowiedziami na nie 
zajmę się po zakończeniu tematu związanego z III wojną światową. 
 
Zauważyłem, że niektórzy chcieliby, żebym temat związany z wszelkimi proroctwami i 
przepowiedniami kontynuował poza wydarzenia związane z przebiegiem III wojny światowej i 
okresem jej poprzedzającym do końca np przepowiedni Wielkiego Jasnowidza i Proroka 
wszechczasów;Michaela Nostradamusa. 
Jest to niemożliwe z wielu względów, a mianowicie nic tak po człowieku nie pozostawia dobrych 
wspomnień jak dobra literatura i to w różnych wymiarach, powieściopisarstwie, poezji, nauce, czy 
właśnie badaniu przyszłości na podstawie proroctw i przepowiedni ludzi obdarzonych darem, cyt: 
"darem Boskiego widzenia świata" jak mówił wszem i wobec Nostradamus i inni prorocy. 
Poza tym na wiosnę mam w USA szereg intrygujących spotkań w których chciałbym uczestniczyć. 
 
Myślę, że te słowa Nostradamusa, (już przytaczałem poprzednio inną jego wypowiedź) - które teraz 
przytoczę a wypowiedziane przez mistrza (głównie do króla Henryka II) w czasie wielkiej uczty 
przygotowanej na jego cześć w pałacu królewskim – Luwr (mówiłem o tej uczcie poprzednio) w 
Paryżu świadczą o prawdziwości jego proroctw i przepowiedni,jako człowieka o wielkiej wierze, cyt 
jego słowa: 
 
"Ja wiem, że Duch Święty w całej swojej okazałości nie lubi i nie cierpi wszelkiej zbrodni, w tym 
takich zbrodni jak: zabijania, kłamstwa, złodziejstwa i blużnierstwa. 
On uważa ,że największą zbrodnią ze wszystkich zbrodni-grzechów jest:- KŁAMSTWO, CZYLI 
FAŁSZYWE SŁOWO - jest one gorsze niż ŚMIERĆ zadana innemu człowiekowi - bo Jezus 
Chrystus po przez ukrzyżowanie własnego boskiego ciała pokazał ludzkości, że : "CZŁOWIEK 
SZCZEREGO SERCA, MÓWIĄCY ZAWSZE PRAWDĘ NIE POZOSTANIE PRZEZ STWÓRCE 
NIGDY ZAPOMNIANY - PAN BÓG NIE ZAPOMNI O JEGO ZIEMSKIM ISTNIENIU - DA MU NA 
WIEKI ŻYCIE, ŻYCIE WIECZNE WŚRÓD GWIAZD NIEBA - BO MIEJSC JEST WIELE - GDYBY 
TAK NIE BYŁO TO BYM WAM O TYM POWIEDZIAŁ - STWIERDZIŁ MÓJ PAN I BÓG"!!! - SŁOWO 
BOGA ZAWSZE BRZMI PRAWDZIWIE, bo przez JEGO SŁOWO (PANA BOGA) WSZYSTKO SIĘ 
STAŁO i ZACZĘŁO!!! - MÓWMY ZAWSZE PRAWDĘ - JAK NASZ STWÓRCA - WTEDY ZAWSZE 
BĘDZIEMY STWORZYCIELAMI CZEGOŚ WIELKIEGO i NIEZAPOMNIANEGO NA WIEKI -
BĘDZIEMY WÓWCZAS PODOBNI DO BOGA - BO JESTEŚMY POPRZEZ ROZUM I DUCHA - A 
NIE NĘDZNE STARZEJĄCE SIĘ I ŚMIERTELNE CIAŁO STWORZENI NA JEGO OBRAZ I 
PODOBIEŃSTWO (BOGA)" !!! 
 
Koniec w/w cytatu z wypowiedzi M.Nostradamusa. 
Te słowa prawie całkowicie można odczytać z jego licznych centurii!!! 
To był człowiek wierzący całym sercem. 
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Powiedział, że jego przepowiednie zostały mu dane przez "OPATRZNOŚC BOSKĄ" i są ZGODNE 
ZE WSZYSTKIMI KSIĘGAMI BIBLII (PISMA ŚWIĘTEGO - CZYLI PRAWA BOŻEGO!!!) - aby ludzie 
wiedzieli, że WSZYSTKO to co jest i oni sami – są "IMIENIEM BOGA WSZECHMOGĄCEGO", bo 
wszystko(wszechświat) i człowieka stworzył STWÓRCA CZYLI PAN BÓG A NIE BESTIA CZYLI 
SZATAN - nie możemy więc słuchać nakazów BESTII - być "IMIENIEM BESTII"- CZYLI SZATANA, 
który jest PANEM ŚMIERCI A NIE ŻYCIA WIECZNEGO, BOWIEM TO ON SZATAN (BESTIA) 
CHCE NAS LUDZI PO PRZEZ NASZĄ ŚMIERĆ ZABRAĆ BOGU - JAK NIESPODZIEWANY 
ZŁODZIEJ!!!  
WALKA ZE ŚMIERCIĄ TO WALKA Z SZATANEM A OSTATECZNYM JEJ ZWYCIĘZCA 
ZOSTANIE BARANEK - ZBAWICIEL LUDZKOŚCI - JEZUS CHRYSTUS,!! 
To też słowa WIELKIEGO M.NOSTRADAMUSA - OCEŃCIE JE SAMI!!! 
"W SWOICH PROROCTWACH NIE KŁAMIĘ BO BYM BYŁ SŁOWEM SZATANA I NIE MIAŁ BYM 
SZANS NA ŻYCIE WIECZNE"!!! 
To też są słowa M.Nostradamusa. 
W/g mnie był to człowiek wielkiej wiary - rzadko spotykanej we współczesnym nam świecie. 
 
Jeśli chodzi o mnie skromnego człowieka podpisującego się pseudonimem "Centurion Arteuza" - to 
nie jestem żadnym prorokiem, czy jasnowidzem - jestem zwykłym człowiekiem jednym z Was i na 
pewno tym nie najlepszym. 
NIE WIERZCIE W ŻADNYCH PROROKÓW OBECNYCH CZASÓW I W PRZEPOWIADANY 
PRZEZ NICH KONIEC ŚWIATA!!! - WSZYSCY PRZEPOWIADAJĄCY TAKI KONIEC SĄ 
ZWYKŁYMI OSZUSTAMI!!! 
 
POMIMO III WOJNY ŚWIATOWEJ I DWÓCH WIELKICH KATASTROF - LUDZKOŚĆ TAK 
TRAGICZNIE DOŚWIADCZONA PRZEZ WŁASNE BŁĘDY I ZADUFANIE - MIMO WSZYSTKO 
PRZETRWA I ZBUDUJE INNY - LEPSZY ŚWIAT - NA KTÓREGO KOŃCU SPOTKA TO JEST 
ZAZNA OBECNOŚCI WSZECHMOGĄCEGO BOGA I RUSZY NA POZNANIE JEGO DOMU –
NIEBA (CZYLI KOSMOSU). 
JEJ PRZYSZŁOŚĆ JEST W GWIAZDACH - JEJ DROGĄ JEST WIELKĄ DROGA DO POZNANIA 
DOMU BOGA, DO POZNANIA GWIAZD!!!TO JEST PRAWDZIWE OPTYMISTYCZNE 
PROROCTWO WYNIKAJĄCE ZE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH KSIĄG W TYM Z BIBLII I Z 
WSZYSTKICH PRZEPOWIEDNI WIELU PRAWDZIWYCH PROROKÓW W TYM M. 
NOSTRADAMUSA!!! 
Te słowa wypowiedział spalony na stosie (decyzją Sądu Świętego-Oficjum, czyli; Inkwizycji) wielki 
astronom Giordano Bruno. 
 
Oczywiście, że tematy dotyczące:gnostycyzmu, chrześcijaństwa i innych wierzeń lub poglądów 
filozoficznych dot.naszego świata i ludzi są bardzo ciekawe. 
 
Cenię sobie też wypowiedzi nie zgadzające się ze mną lub wyrażające wątpliwości co do mojego 
przekazu-ale oczywiście te, których FORMA JEST KULTURALNA! 
 
Co do 50 lat kryzysu to możliwe,że on już trwa. 
Przypominam (proszę sprawdzić moją poprzednią wypowiedż na temat WIELKIEGO KRYZYSU 
FINANSOWO-GOSPODARCZEGO na świecie), Nostradamus wyrażnie stwierdził, że ma on 
zacząć się kilkanaście lat przed wybuchem III wojny światowej (u Wielkiego Żywiciela-czyli USA) -
trwać przez cały czas jej trwania i zakończyć się kilka lat po jej zakończeniu. 
Przyjmując, że kryzys zaczął się w roku 2009+50 lat=2059 rok, to wynika z tego, że przyjęte przeze 
mnie daty wybuchu i trwania III wojny światowej (27 lat), czyli lata 2021-2048 i w tym dwóch 
katastrof kosmicznych, mniej więcej by odpowiadały zapisom przepowiedni Nostradamusa. 
Ale oczywiście mogę się mylić!  
Kryzys, jak napisał Nostradamus (o tym też pisałem) ma być przerywany, krótkimi cyt; " fałszywymi 
okresami pomyślności", po których zapaść finansowa i gospodarcza ma być coraz większa. 
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Jeszcze raz podkreślam, że moje tłumaczenia i przedstawiony zarys historyczny może nie być 
dokładnie to jest w 100% taki jaki miał na myśli M.Nostradamus. 
NIE MAM JEDNAK ŻADNYCH WĄTPLIWOŚCI (TAK JAK WSZYSCY BADACZE 
NOSTRADAMUSA), ŻE III WOJNA ŚWIATOWA WYBUCHNIE W TYM STULECIU I BĘDZIE 
TRWAŁA 27 LAT. 
 
Myślę, że przedstawiony przeze mnie obraz wydarzeń sprawdzi się w ponad 50%. 
Oczywiście tak jak i Wy (o tym też już pisałem) chciałbym ŻEBY TE DRAMATYCZNE 
PRZEPOWIEDNIE W OGÓLE SIĘ NIE SPRAWDZIŁY!!! 
 
 
II WIELKA KATASTROFA KOSMICZNA-ETAP I; PRZYBYCIE Z OTCHŁANI KOSMOSU 
WIELKIEGO NIEZNANEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO (NEMEZIS lub NIBIRU-MARDUK) I 
WYBUCH NA SŁOŃCU!!! 
 
Słynna centuria I czterowiersz 84 i jej dalszy ciąg z Alamahu i Prognostyków: 
* 
Gdy Księżyc ukryty w głębokiej ciemności, 
przybędzie rdzawoczerwone ciało niebieskie, 
Z otchłani KOSMOSU nadciągnie czysta groza, 
aby pokonać grzeszną ludzkość 
* 
W końcu trzeciej w czwartym dniu pażdziernika, 
Wielka tarcza ŻYCIA zacznie się szybko obracać! 
Okrąg SŁOŃCA w jednej chwili się powiększy, 
aby po krótkim czasie wrócić do swojego stanu, 
Wielkie płomienie zabarwią powietrze i chmury kolorem krwi! 
Tak WIELKI STWÓRCA pokaże grzesznym ludziom BOSKĄ MOC! 
* 
Wielkie Niebieskie Ciało ukradkiem przybędzie z otchłani, 
Z miejsca nieba, którego nikt się nie spodziewał, 
Wielki BURZYCIEL przyjdzie jak nieproszony gość, 
Ochrzcić Układ i Ziemię Wielkim Ogniem rozpaczy, a nie Wodą! 
 
A oto centuria III czterowiersz 34 z pochodnymi z Prognostyka uratowanymi przez sekretarza 
M.Nostradamusa: 
 
* 
Kiedy nastąpi zaćmienie Słońca, 
podczas dnia pojawi się POTWÓR, 
Wielu będzie się różniło w interpretacji. 
Nieoczekiwane ceny, nikt nie będzie przygotowany. 
 
Następny tekst pognieciony przez Nostradamusa i rzucony w kąt uratowany przez jego sekretarza - 
jest niezwykle porażający a zarazem bardzo ciekawy (tak przypuszczam) dla astronomów!!! 
* 
Wielkie Nieznane Ciało zakłóci WSZYSTKO! 
Wydłuży orbitę Neptuna i podąży ku Słońcu, 
Jego obraz jak rdzawa tarcza będzie widziany z Ziemi, 
Nim w końcu schowa się za Słońcem dając korzyść Wenus. 
 
W tej przepowiedni M.Nostradamus wyrażnie powiedział o Neptunie jako ostatniej planecie Układu 
Słonecznego (choć ponoć dwie dalsze bez Plutona mają być odkryte cyt: "przez lustra w kosmosie" 
pewnie teleskopy kosmiczne) - choć uwaga o tej planecie, to jest o o Neptunie jak i Uranie nikt w 
jego czasach nie wiedział. 
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O tych dwóch planetach nie wiedział ani Mikołaj Kopernik ani Galileusz,który przez swoją lunetę 
wykrył 4 największe księżyce Jowisza  i po raz pierwszy z ludzi je zobaczył, ich wykrycie 
spowodowało wielki gniew świętej Inkwizycji (Świętego Oficjum). 
Wielki Galileusz musiał publicznie wyrzec się swoich poglądów i odkryć. Do końca życia był w tak 
zwanym "areszcie domowym" - pod kontrolą inkwizytorów! 
Ale M.Nostradamus o Neptunie wiedział, bo On odkrycie tej planety przewidział!!! 
A oto słynna centuria IV czterowiersz 33. 
O to jej francuski oryginał (tym razem bardzo prosty! - i tłumaczenie na polski)  
 
* 
Iupiter ioinct plus venus qu'a la lune, 
Apparoissant de plenitude blanche: 
Venus cachee(;)souz la blancheur NEPTUNE(,) 
De Mars frappee par la gravee branche. 
tłumaczenie: 
* 
Jupiter, bardziej związany z Wenus niż z Księżycem, 
Który lśni swym pełnym blaskiem: 
Wenus niewidoczna;pod światłem Księżyca NEPTUN, 
Który potężną lancą trafiony zostanie przez Marsa. 
 
W czasie życia Nostradamusa znanych było tylko sześć (6) planet, w kolejności od Słońca; 
Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz i Saturn.  
Jak więc widzimy Wielki Michael Nostradamus nie tylko przewidział w swoich proroctwach wykrycie 
planety Neptun, ale póżniej przewidział, że w wyniku wtargnięciu do Układu Słonecznego 
nieznanego ciała niebieskiego (planety lub gwiazdy - Nostradamus nie określił dokładnie jakie to 
obce ciało) jej orbita wokół Słońca zostanie wydłużona, czyli rozciągnięta do toru bardziej 
eliptycznego!!! 
Zaznaczę, że Nostradamus przewidział też odkrycie Urana jako siódmej planety, oraz...Plutona 
napisał, (ciekawostka dla ludzi zajmujących się astronomią), że po pewnym czasie Pluton cyt: "na 
złość Atlantydom i Astrologom będzie wyrzucony z układu planet". 
 
Jeżeli ktoś z Was interesuje się astronomią i potrafi dobrze obsługiwać się komputerem to prosił 
bym o graficzne (ruysunek) przedstawienie na tej stronie Układu Słonecznego tj. Solarnego; Sol-
Słońce z obiegiem wszystkich ośmiu planet od Merkurego po Neptuna(Pluton jak wiecie został 
wykluczony jako normalna planeta, bo zaliczony do tzw planet karłowatych - plutonków). 
Jeżeli mogłaby (ta osoba) dorysować dwa nieznane ciała obiegające Słońce w nachyleniu do 
ekliptyki w prawie pionowym położeniu ich orbit wokółsłonecznych to był bym wdzięczny. Jedno z 
tych ciał było by wielkości Neptuna lub Urana i jej prostopadła orbita wokółsłoneczna była by w 
perihelium pomiędzy Merkurym a Słońcem a jej aphelium w środku obłoku Oorta. 
Drugie z ciał było by porównywalne do wielkości Jowisza - w aphelium daleko poza obłokiem Oorta, 
a perihelium w pobliżu orbity planety Neptun ale około 12 jednostek astronomicznych poza 
Plutonem. 
Oczywiście nikt nie zna dokładnego położenia tych nieznanych jeszcze ciał ,ale chodzi mi przede 
wszystkim o graficzne przybliżone pokazanie czytelnikom dlaczego te ciała nie zostały jeszcze 
odkryte. 
W/g M.Nostradamusa przybędą z miejsca z którego nikt ich nie będzie się spodziewał, czyli z poza 
ekliptyki! 
Pomoże mi to w dalszym opisie przebiegu II katastrofy kosmicznej. 
Mam nadzieję ,że taka osoba obeznana przynajmniej z podstawami astronomii i ze znajomością w 
obsługiwaniu się komputerem - się znajdzie i będzie łaskawa mi pomóc! 
Z góry dziękuję. 
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micha129 napisał: 
Centurionie 
Pisales że Henryk Szczęśliwy urodził sie prawdopodobnie w 1981 roku. 
Po zdobyciu Hiszpani w 2043? miałby ponad 60 lat. 
No a przeciez późnie jmiałby ożenić sie z Izabellą i mieć z nią dzieci. 
Nie chcę byc złośliwy, no ale to troche późno na zostanie ojcem...  
Jest kilka mozliwości: 
1) Henryk urodzi sie później. 
2) Wojna wybuchnie wcześniej. 
3) Nie doceniam mozliwości Henryka  
Pozdrawiam 
 
Co to za problem 60lat dla mężczyzny? Przecież to nie kobieta, nie słyszałeś o 70 latkach 
zostającymi ojcami? 
 
Pisałem, że jest to jedna z możliwych dat. wyrażona ona została w książce A .Centurio o 
Nostradamusie - to jest niemieckiego badacza tekstów M.Nostradamusa w/g mnie jest ona błędna. 
Trudno jest jednoznacznie stwierdzić na podstawie centurii M.Nostradamusa w którym roku urodzą 
se główni bohaterowie wydarzeń związanych z przełomowym okresem dla dziejów ludzkości jakim 
ma być przewidywana przez wszystkich, powtarzam przez wszystkich poważnych jasnowidzów i 
proroków ewentualna III wojna światowa. 
Z DATAMI W PRZEPOWIEDNIACH SĄ ZAWSZE OLBRZYMIE PROBLEMY! 
Ja też w latach 80-tych, czy 90 uważałem, że III wojna światowa wybuchnie w 2001 roku a Henryk 
Szczęśliwy urodzi się w 1981 roku. 
Teraz ja i zapewne wielu innych badaczy wiemy, że się bardzo myliliśmy. 
Kiedy wybuchnie III wojna światowa to Henryk Szczęśliwy ma mieć 20 lat - ma być bardzo młody - 
to wiedzą wszyscy badacze! 
Polski król (niestety żadne przepowiednie nie mówią o jego imieniu, mówią tylko, że to będzie tzw: 
"III Krak") będzie nieco starszy to znaczy o kilka lat a więc nie może to być żaden z obecnych 
znanych polityków lub innych osób. 
Myślę, że do roku 2020 (czyli w następnym dziesięcioleciu) wiele intrygujących nas spraw się 
wyjaśni! 
DOPIERO PO FAKTACH OKAZUJE SIĘ,ŻE POWAŻNI PROROCY LUB JASNOWIDZE MIELI 
RACJĘ, A (krytykuję również siebie) CHOĆBY NAJLEPSI PASJONACI,  BADACZE,  NIE MIELI 
RACJI!!! 
Wszelkie daty w tym również data wybuchu III wojny światowej, którą ja przewiduję na rok 2021 są 
datami NIEPEWNYMI - ONE NIE WYNIKAJĄ JASNO Z JAKICHKOLWIEK PRZEPOWIEDNI!!! 
Jasne jest tylko to, ŻE TAKIE WYDARZENIE NASTĄPIĄ W TYM STULECIU I WYMIENIENIE W 
PRZEPOWIEDNIACH OSOBY BĘDĄ W NICH AKTYWNIE UCZESTNICZYLI!!! 
 
 
brujo napisał: 
panie autorze ale bardzo proszę mi nie wkładać w usta słów, których nie powiedziałem. 
 
GDZIE KOGOŚ USPRAWIEDLIWIAM ? 
 
a to z żoną sąsiada to już duża przesada, żeby nie nazwać tego bardziej dosadnie. 
 
jeżeli obruszamy się na fundamentalizm muzułmański, to chyba warto pamiętać że katolicy mają na 
sumieniu identyczne grzechy. jak można mówić o PRAWDZIE pomijając milczeniem zbrodnie 
Rzymu ?  
 
nie uderzyło nikogo w tekście z jakiegoś mułły w którym określa on wojska USA i POLSKI mianem 
"krzyżowców". to też wynik pomijania niechlubnej części historii chrześcijaństwa. 
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mamy rocznicę Grunwaldu i co też nie wolno mówić że Polacy toczyli wojnę na śmierć i życie z 
najemnikami papieża ? 
 
po co się pan tak unosi ? prawda boli ? 
 
jeszcze raz powtórzę słowa, których pan wyraźnie nie zauważył 
 
nie dla wojny, nie dla religijnego fundamentalizmu 
nie dla strachu 
 
 Tak-zgadza się -katolicy mają na sumieniu wiele nieczystych spraw za które przepraszał między 
innymi JAN PAWEŁ II-ale to nie znaczy ,że w dobie współczesnej mamy obojętnie patrzyć na 
zbrodnie islamu!!! 
 
One są codziennym faktem w różnych krajach świata!!! 
 
Wszelkie byłe i obecne zbrodnie należy potępiać - ale nie wolno ich usprawiedliwiać - i tym się 
różnimy!!! 
Pan wyrażnie broni islamu … dlaczego? 
M.Nostradamus (a ja te teksty przytaczam) - mówi też o morderstwach popełnianych na 
muzułmanach w czasie III wojny światowej przy wyzwalaniu – kontrofensywy - wojsk Hebnryka 
Szczęśliwego. 
 
Nie widząc tego zachowuje się Pan w dyskusji jak przysłowiowy ŚLEPIEC!!! 
Nie wiem czy zna Pan prawdę o Grunwaldzie  (z niemieckiego dosłowna nazwa "Zielony Las" - jaką 
nosiła położona w pobliżu wieś niemiecka) - zna na podstawie faktów historycznych - europejskich 
kronikarzy, czy na podstawie patriotycznej powieści H.Sienkiewicza "Krzyżacy"- bo jedno z drugim 
ma nie wiele wspólnego, co przyznał w swoim liście do swojej "miłości" sam H.Sienkiewicz. 
Myślę, że to zdanie o Grunwaldzie świadczy o Pana małej wiedzy historycznej, która jest oparta na 
beletrystyce historycznej powieściopisarstwa, a nie na kronikarskich przekazach historycznych z XV 
wieku, czyli współczesnych Grunwaldowi. 
Jestem Polakiem i cieszę się ze zwycięstwa pod Grunwaldem, ale były to po obu stronach wojska 
zaciężne, najemne a Polaków i Niemców po obu stronach tego konfliktu było prawie po równo. 
Nie można wiedzy historycznej czerpać z beletrystycznych powieści pisarzy tak jak z filmów 
historycznych kręconych przez wielkie wytwórnie filmowe. 
 
To podstawowy błąd! 
Historia to podstawowa domena urabiania społeczeństwa przez polityków różnych krajów! 
Nie wszyscy są odporni na propagandę - również historyczną! 
Propaganda Historyczna ma na celu wzbudzanie wrogości i usprawiedliwianie konfliktów - będzie 
ona (i ma) ogromne znaczenie w przededniu wybuchu najtragiczniejszego dla ludzkości konfliktu - 
III wojny światowej - o tym też pisz (i ostrzega) M.Nostradamus!!! 
 
"pan profesor" - beton psudo-chrześcijański i ta fascynująca historia o przyszłych wojnach ??? to 
może 79 "letni" profesor wskaże które profesorskie interpretacje się sprawdziły??? może z ostatnich 
30-40 lat? no chyba że profesor dostał olśnienia dopiero w zeszłym roku? a wcześniej interpretacje 
Nostradamusa go nie interesowały? 
proszę o link do publikacji, strony, forum, artykułu, wzmianki cokolwiek gdziekolwiek...  
 
Drogi Panie(i), artykuł ten jest bardzo niesprawiedliwy i krzywdzący. 
Myślę, że zaistniało wielkie nieporozumienie a raczej nie zrozumienie. 
Po pierwsze tematem tej strony jest dyskusja dotycząca możliwości wybuchu III wojny światowej w 
obecnym XXI wieku, a nie dyskusja dotycząca jakichkolwiek religii w tym islamu i chrześcijaństwa. 
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Sprawami (tj.prognozami) dotyczącymi ewentualnego wybuchu III wojny światowej prócz: 
przepowiedni i tzw objawień różnych proroków i jasnowidzów zajmują się też (w duchu świeckim) 
różni publicyści w tym głównie politolodzy. Na ten temat też jest wiele opracowań. 
O tym na końcu też zamierzam nieco napisać. 
Ponieważ przepowiednie M.Nostradamusa są najbardziej szczegółowe ze wszystkich przepowiedni 
i proroctw są one przez wiele lat obiektem zainteresowania i badania przez wiele osób. 
Ciągle ukazują się nowe prace (książk) i z różnymi komentarzami i nieznanymi do tej pory a 
odnależonymi tekstami, mniej lub bardziej potwierdzonymi. 
Tłumaczenia tekstów przedstawiam takie jakimi one są. Oczywiście (jak już nie raz pisałem) 
tłumaczenia niektórych tekstów są czasami bardzo różne, a więc co za tym idzie różnie 
interpretowane. 
Pisałem też, że nie wszystkie moje interpretacje mogą być właściwe jak też ich kolejność 
(zdarzenia) muszą być takie jak opisałem. Dlatego też prosiłem o dyskusję. 
Początkowo numerowałem wszystkie teksty ale zaznaczyłem, że są różne metody ich 
oznakowania, bowiem nie wszystkie pochodzą ze średniowiecznych, a nawet póżniejszych wydań 
twórczości M.Nostradamusa. 
Numerowania niektórych mało znanych tekstów zaprzestałem z uwagi na szereg nieporozumień, 
pomimo moich ciągłych wyjaśnień. 
Dwukrotnie przerywałem też kontynuowanie tematu z różnych powodów. 
Absolutnie nie zależy mi na tym aby kontynuować temat. 
Kontynuuję go tylko dlatego, że większość wpisujących się tu osób o to mnie po prostu prosiła i 
dlatego (mimo często wyczuwanej wrogości w stosunku do mojej osoby) temat, który zacząłem 
postaram się skończyć. 
Nie zamierzam wdawać się z Panem w dyskusję, która religia jest ta najlepsza lub najprawdziwsza, 
bo uważam, że każdy człowiek wyznający jakąś religię lub jej odłam uważa ze to właśnie jego wiara 
spełnia wszystkie wymogi tej prawdziwej. 
Pisze Pan że muzułmanie kierują się własnymi prawami, je przestrzegają i są bardziej wieżący. 
Otóż jest Pan w dużym błędzie. 
Po pierwsze zarówno wśród chrześcijan jaki muzułmanów są : bandyci, mordercy złodzieje 
gwałciciele itp. 
Zarówno chrześcijaństwo jak i islam potępiają alkoholizm, narkotyki itp. 
Z tym przestrzeganiem Koranu w różnych krajach przez różne grupy społeczne też jest różnie 
Np.  w niektórych krajach islamskich można posiadać więcej żon niż cztery ale tylko mogą je mieć ci 
mężczyżni muzułmanie którzy (uwaga) zasłużyli się islamowi a są to tylko bogaci szejkowie lub 
duchowni. W niektórych krajach muzułmańskich dla niektórych (głownie bogatych muzułmanów 
dopuszcza się w sposób prawnie zakamuflowany picie alkoholu, a nawet prostytucję. 
Otóż za sporą opłatą wręczoną muftiemu para zawiera na godzinę lub dwie ślub w meczecie,  który 
"o tej i o tej" godzinie automatycznie jest przez tegoż muftiego unieważniany (np: Iran). Śluby takie 
w islamie zawiera się bardzo łatwo bo nie są żadnymi sakramentami świętymi, nie ma tam w ogóle 
takiego pojęcia, jest to zwykła transakcja cywilna na prawie koranicznym! 
Uważa Pan, że jestem niewiarygodny, bo interpretuje teksty M.Nostradamusa jako inwazje islamu 
na kraje chrześcijańskiej Europy. Ale przecież we wszystkich publikacjach książkowych bardzo 
znanych centurii (tekstów) Nostradamusa wynika jednoznacznie, że taka inwazja nastąpi i będzie 
ona związana z ogromnym prześladowaniem chrześcijan i nie trzeba być tutaj specem to jest 
badaczem Nostradamusa, żeby znając choćby tylko nowożytny język francuski dokładnie z tych 
znanych tekstów to wyczytać. 
PISZE PAN, ŻE WYZNAWCY OBU RELIGII (WSZYSTKICH) POWINNI SIĘ SZANOWAĆ I ZE 
SOBĄ dobrze WSPÓŁŻYĆ - ZGADZAM SIĘ!!! 
ALE PROBLEM U PANAI NIEKTÓRYCH INNYCH INTERNATÓW JEST TAKI, ŻE NIE WIDZICIE 
WSZYSTKIEGO TEGO CO SIĘ W TEJ CHWILI DZIEJE NA ŚWIECIE A JEŻELI COŚ JEST NIE 
DOBREGO W ŚWIECIE ISLAMSKIM TO USPRAWIEDLIWIACIE TO HISTORIĄ I TO JESZCZE W 
SPOSÓB WYBIÓRCZY - WRĘCZ NIEPOWAŻNY!!! 
Przykład: 
Ktoś tu kiedyś napisał o tym jak to w czasie wypraw krzyżowych chrześcijanie strasznie mordowali 
muzułmanów. 
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Tak, tylko, że miało to bardzo ograniczony zasięg do terytoriów obecnej Palestyny (Izraela). 
Natomiast kilka wieków wcześniej islam w sposób również bardzo okrutny i o wiele bardziej brutalny 
podbijał najbardziej chrześcijańskie ziemie (tam chrześcijaństwo miało swoje początki i było bardzo 
zakorzenione) całą obecną północną Afrykę, Bliski i Środkowy wschód (np w obecnym Afganistanie 
chrześcijański nestorianizm po buddyżmie był drugą religią a w obecnym Iranie drugą po 
zaratustrianiżmie). 
Następnie podbity został (w bardzo okrutny sposób) cały półwysep Iberyjski. 
Pisze Pan o wielkiej kulturze tzw: Andaluzji czyli Kalifatu Kordowy (Kordoby), ale nie pisze Pan,  że 
została ona zbudowana na pocie i krzywdzie 2/3 ludności chrześcijańskiej półwyspu, która 
dekretami kalifa została natychmiast pozbawiona wszystkiej własności (również skromni rolnicy) i 
przekształcona w podległych zdobywcom niewolników! 
To wszystko można wyczytać z ówczesnych zachowanych kronik i innych dokumentów 
(np.zachowanych majątkowych). 
Tę wspaniałe budowle arabskie o których Pan pisze zostały zbudowane przez liczne rzesze 
niewolników chrześcijańskich i to wie każdy prawdziwy historyk!!! 
 
Jeżeli Pan chce być poważnie traktowanym rozmówcą to proszę mi,a także wielu innym osobom 
odpowiedzieć na bardzo proste n/w pytania, i to bez żadnych komentarzy: 
1.W jakich krajach chrześcijańskich (proszę je wymienić) jest rządowy lub konstytucyjny zakaz 
wyznawania islamu? 
2.W jakich krajach muzułmańskich (proszę je wymienić) jest rządowy lub konstytucyjny zakaz 
wyznawania chrześcijaństwa? 
3.W jakich krajach chrześcijańskich jest zakaz prywatnego posiadania Koranu i osobistego 
noszenia emblematów muzułmańskich ? 
4.W jakim kraju muzułmańskim jest zakaz prywatnego posiadania Biblii i osobistego noszenia 
emblematów chrześcijańskich. 
5.W jakich krajach chrześcijańskich wszyscy obywatele -od urodzenia - są przypisywani tylko do 
religii chrześcijańskiej i występuje oficjalny zakaz wyznawania innych religii i ateizmu? 
6.W jakich krajach muzułmańskich wszyscy obywatele od urodzenia - są przypisywani do religii 
muzułmańskiej i występuje oficjalny zakaz wyznawania innych religii niż muzułmańska i ateizmu? 
7.W jakich krajach - obywatele wyznający inne niż chrześcijaństwo religie lub będący ateistami są 
ustawowo traktowani jako obywatele tej gorszej drugiej kategorii? 
7.W jakich krajach muzułmańskich - obywatele wyznający inne niż islam religie lub będący ateistami 
są ustawowo traktowani jako obywatele tej gorszej drugiej kategorii? 
8.W jakich krajach chrześcijańskich osoby wyznające islam lub ateizm są karane śmiercią?  
8.W jakich krajach muzułmańskich osoby wyznający chrześcijaństwio lub ateizm są karane 
śmiercią? 
 
Może tak konkretnie postawione pytania ukażą wszystkim tę prawdziwą (nie nacechowaną 
emocjami) skalę problemu? 
 
Proszę o podanie tylko (przy każdym punkcie nazwę państwa) - dla ułatwienia poda żródło 
"Wilkipedia" - ale chyba nie będzie ono Panu  potrzebne, bo Pan dobrze zna historię i obecny 
świat?! 
 
Tylko odpowiedzi na te pytania mogą Pana uwiarygodnić  JAKO POWAŻNEGO DYSKUTANTA!!! 
 
I ETAP II KATASTROFY KOSMICZNEJ POCZĄTEK PAŻDZIERNIKA (najprawdopodobniej 4) ROK 
2044? 
 
Na wstępie jeszcze raz dziękuję za wszystkie graficzne przedstawienia "wejścia do Układu 
Słonecznego" nieznanego ciała kosmicznego pod nazwą planeta "X" (nazywaną przez niektórych 
badaczy "NIbiru" lub "Marduk") 
 
Otóż skąd się biorą nazwy nieznanej planety Nibiru lub Marduk? 
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Powiem w skrócie: 
Otóż w czasie badań archeologicznych przeprowadzanych w XIX wieku w dzisiejszym południowym 
Iraku w wielu punktach,mających na celu odkrycie ruin starożytnych miast sumeryjskich 
(Sumerowie lud azjanicki nie semicki) Lagasz, Ur, Uruk i innych (miejsce biblijnego Edenu - Raju) 
odnaleziono dziwne tabliczki kamienne z pismem sumeryjskim i...jak się po pewnym czasie 
zorientowano po odczytaniu alfabetu sumeryjskiego rysunkami Układu Słonecznego ze Słońcem i 
biegnącymi wokół niego (nie Ziemi!!!) wszystkimi planetami w liczbie dziesięciu (10) w tym ośmioma 
dotychczas znanymi. 
Otóż do niedawna kiedy to Pluton był zaliczany przez Światową Organizację Astronomiczną jako 
dziewiąta (9) przedostatnia planeta – uważano, że tylko ta dziesiąta (10)-bardzo duża i masywna 
jak wynika z rysunku jest nieznana i poszukiwana. 
Uważano więc,że należy znależć tę ostatnią. 
Ale już wówczas niektórzy uczeni twierdzili, że Sumerowie (lud archaiczny o najstarszej rozwiniętej 
kulturze na świecie mieszkający na tych ziemiach ponad 3000 lat przed naszą erą) narysowali tę 
dziewiątą planęte o wiele większą niż Pluton, a więc uważali,że nie tylko 10-ta ale i 9 -ta planeta jest 
nieznana!!! 
 Umieszczali oni też te dwie planety (ostatnie 9 i 10) nieco wyżej od innych czyli sugerowali, że leżą 
nieco wyżej od ekliptyki. 
 
dalszy II katastrofy kosmicznej. 
 

Wszystkie przedstawione planety były nazwane imionami mitologicznych bóstw sumeryjskich lub 
akadyjskich. 
Dziesiąta planeta została nazwana Nibiru ("posłaniec boży") a przez Akadyjczyków Marduk - 
"planeta przejścia" - niektórzy naukowcy" identyfikują ją z Jowiszem lub gwiazdą północy którą w 
tamtych czasach nie była gwiazda Polarna a Thuban lub Kohab. 
Muszę jednak zaznaczyć,że wielu naukowców zbija ten w/w pogląd. 
Prawo Niutona a w szczególności prawo Einsteina wyrażnie pokazuje, że nasza Gwiazda Poranna 
o nazwie Słońce musi mieć towarzysza (gwiazdę, planetę lub dalsze planety) o potężnej masie, 
która wpływa na jej ruch obiegowy wokół środka masy całego Układu Słonecznego. 
Otóż nie będę tu wyjaśniał i opisywał prawa fizyki, ale można wyliczyć, że gdyby Układ Słoneczny 
składał się z tych planet,księżyców i innych ciał astronomicznych, które już znamy to środek masy 
Układu znajdował by się bliżej Słońca a nie w odległości obecnej. 
Słońce wraz ze wszystkimi ciałami astronomicznym w tym z Ziemią faktycznie obracają się wokół 
środka tych mas a nie jak to się potocznie mówi wokół Słońca. Podobnie jest też w przypadku 
układu Ziemia-Księżyc. Środek ten znajduje się bowiem ok.1700 metrów pod jej powierzchnią i 
wobec powyższego Ziemia kołysze się wobec tego wspólnego środka układu.Podobnie jest ze 
Słońcem-tylko że środek Układu Słonecznego znajduje się poza jego tarczą. 
Z TEGO WNIOSEK,ŻE W UKŁADZIE SŁONECZNYM MUSI ISTNIEĆ JAKAŚ BRAKUJĄCA 
NIEZNANA DUŻA MASA W POSTACI dużo mniejszej niż Słońce nieznanej gwiazdy (nie ciągu 
głównego jaką jest Słońce lecz tzw "czerwonym karłem" lub niby gwiazdą "tzw brązowym karłem), 
która okrąża w olbrzymiej odległości po torze eliptycznym wspólny środek układu,  możliwe, że ta 
gwiazda ma jakąś lub jakieś planety, może też być samotna. 
Taką perspektywiczną nieznaną gwiazdę uczeni nazwali "NEMEZIS" ( imieniem greckiej bogini 
śmierci). 
Ta nieznana gwiazda obiegała by wspólny środek mas: Słońce-Nemezis a także inne planety i ciała 
po olbrzymiej elipsie co 26 milionów lat. 
W czasie swojego obiegu co 26 milionów lat zbliżałaby się na niebezpieczną odległość do granic 
Układu Słonecznego powodując zakłócenia w ruchu:planet, planetoid, komet, meteorów itd. 
Zbliżając się do granic Układu wchodziłaby ona (Nemezis) w olbrzymi otaczający Układ Słoneczny 
tzw: pas Oorta, który jest jak gdyby śmietnikiem różnych małych i średnich ciał (miliardów) w tym 
komet. 
Nemezis wchodząc w ten "śmietnik różnych ciał i komet" wytrącała by je w kierunku wewnętrznych 
planet i ich księżyców (w tym Ziemi) powodując bombardowanie ich powierzchni. 
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Temu zdarzeniu większa część geologów uzasadnia np.upadek na Ziemię komety, która m.innymi 
spowodowała wyginięcie dinozaurów co w swoim rozwoju (tzw "nisza przyrodnicza") wykorzystały 
ssaki w tym człowiek.  
Inni uczeni uważają, że jest to 10, a obecnie się uważa, że i 9-a, planety (nie gwiazda Nemezis-nie 
wierzą w nią), które krążą wokół Słońca (środka mas) poza ekliptyką słoneczną i od czasu do czasu 
wchodzą szczególnie ta 10 nieznana planeta o przewidywalnej wielkości Neptuna lub Urana po 
bardzo wydłużonej orbicie (a nie prawie kolistej jak w przypadku Ziemii i innych planet) do 
wewnętrznego pasa Kuipera, który leży bliżej Słońca niż wymieniany przeze mnie o wiele większy 
pas Oorta (zewnętrzny) - wytrącając również szereg znajdujących się tam drobnych ciał i komet. 
Planeta 10 nazwijmy ją Nibiru lub Marduk co około 3600 lat (są różne hipotezy) wchodziła by 
znienacka do Układu przechodząc z miejsca (na niebie) które zasłonięte jest tak zwanym "ciemnym 
pyłem kosmicznym" który całkowicie zakrywa (przesłania) niektóre części nieba (kosmosu przed 
"okiem teleskopów lub radioteleskopów kosmicznych" co oczywiście utrudnia niezmiernie do dzisiaj 
jej wykrycie. 
Te olbrzymie ciało ma przechodzić pomiędzy orbitą Merkurego lub Wenus lub pomiędzy Słońcem i 
Merkurym. Olbrzymia planeta dziesiątki razy masywniejsza niż Ziemia widziana by była w/g 
wyliczeń astronomów jako olbrzymia tarcza o "rdzawym kolorze" - ze względu na skład chemiczny 
atmosfery i zbliżanie się do Słońca, trzy a nawet czterokrotnie większa od tarczy Księżyca, pomimo, 
że jej odległość od Ziemi była by dużo większa. 
W/g wielu uczonych zbliżanie się tej planety "X" to jest Nibiriu-Marduk" powoduje różne katastrofy 
na planetach (w tym Ziemi) obok których ona przechodzi. Wpływa ona też na zmiany biegunów 
geograficznych i magnetycznych planet. 
Podawałem już poprzednio teksty M.Nostradamusa, które w/g mnie a także i innych badaczy 
dotyczą tego właśnie zdarzenia to jest przejścia planety "Nibiru-Marduk" w pobliżu orbity Ziemi i w 
pobliżu Słońca. 
Przejście tej wielkiej planety(jak wyliczają uczeni) może spowodować zakłócenia w koronie 
słonecznej poprzez jej wybuch i oderwanie części plazmy, która na jakiś czas spowoduje 
zaczerwienienie naszego nieba. 
Przejście tej planety może też spowodować zmianę biegunów magnetycznych na Ziemi i 
przesunięcie się osi Ziemi i zmianę położenia także osi ziemskiej czyli przesunięcie biegunów 
geograficznych. 
Skutkiem tzw "zakołysania się Ziemi w przestrzeni kosmicznej"- o której pisze Nostradamus może 
być też zjawisko nazwane "trzema dniami ciemności". 
Jeśli chodzi o tzw "CUD KRZYŻA"-to jak każdy cud trudno wyjaśnić. 
Ale o tym wszystkim we wtorek. W poniedziałek mam zamówioną wizytę u lekarza, 
 
dalszy II katastrofy kosmicznej. 
 
Wszystkie przedstawione planety były nazwane imionami mitologicznych bóstw sumeryjskich lub 
akadyjskich. 
Dziesiąta planeta została nazwana Nibiru ("posłaniec boży") a przez Akadyjczyków Marduk- 
"planeta przejścia" niektórzy naukowcy, identyfikują ją z Jowiszem lub gwiazdą północy którą w 
tamtych czasach nie była gwiazda Polarna a Thuban lub Kohab. 
Muszę jednak zaznaczyć, że wielu naukowców zbija ten w/w pogląd. 
Prawo Niutona a w szczególności prawo Einsteina wyrażnie pokazuje, że nasza Gwiazda Poranna 
o nazwie Słońce musi mieć towarzysza (gwiazdę, planetę lub dalsze planety) o potężnej masie, 
która wpływa na jej ruch obiegowy wokół środka masy całego Układu Słonecznego. 
Otóż nie będę tu wyjaśniał i opisywał prawa fizyki,ale można wyliczyć,że gdyby Układ Słoneczny 
składał się z tych planet, księżyców i innych ciał astronomicznych, które już znamy to środek masy 
Układu znajdował by się bliżej Słońca a nie w odległości obecnej. 
Słońce wraz ze wszystkimi ciałami astronomicznym w tym z Ziemią faktycznie obracają się wokół 
środka tych mas a nie jak to się potocznie mówi wokół Słońca. Podobnie jest też w przypadku 
układu Ziemia-Księżyc. Środek ten znajduje się bowiem ok.1700 metrów pod jej powierzchnią i 
wobec powyższego Ziemia kołysze się wobec tego wspólnego środka układu. Podobnie jest ze 
Słońcem tylko że środek Układu Słonecznego znajduje się poza jego tarczą. 
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Z TEGO WNIOSEK,ŻE W UKŁADZIE SŁONECZNYM MUSI ISTNIEĆ JAKAŚ BRAKUJĄCA 
NIEZNANA DUŻA MASA W POSTACI dużo mniejszej niż Słońce nieznanej gwiazdy (nie ciągu 
głównego jaką jest Słońce lecz tzw "czerwonym karłem" lub "niby gwiazdą" tzw brązowym karłem), 
która okrąża w olbrzymiej odległości po torze eliptycznym wspólny środek układu - możliwe, że ta 
gwiazda ma jakąś lub jakieś planety, może też być samotna. 
Taką perspektywiczną nieznaną gwiazdę uczeni nazwali "NEMEZIS" (imieniem greckiej bogini 
śmierci). 
Ta nieznana gwiazda obiegała by wspólny środek mas Słońce-Nemezis a także inne planety i ciała 
po olbrzymiej elipsie co 26 milionów lat. 
W czasie swojego obiegu co 26 milionów lat zbliżałaby się na niebezpieczną odległość do granic 
Układu Słonecznego powodując zakłócenia w ruchu planet, planetoid, komet, meteorów itd. 
Zbliżając się do granic Układu wchodziłaby ona (Nemezis) w olbrzymi otaczający Układ Słoneczny 
tzw pas Oorta, który jest jak gdyby śmietnikiem różnych małych i średnich ciał (miliardów) w tym 
komet. 
Nemezis wchodząc w ten "śmietnik różnych ciał i komet" wytrącała by je w kierunku wewnętrznych 
planet i ich księżyców (w tym Ziemi) powodując bombardowanie ich powierzchni. 
Temu zdarzeniu większa część geologów uzasadnia np. upadek na Ziemię komety, która m.innymi 
spowodowała wyginięcie dinozaurów co w swoim rozwoju (tzw "nisza przyrodnicza") wykorzystały 
ssaki w tym człowiek.  
Inni uczeni uważają, że jest to 10, a obecnie się uważa, że i 9-a, planety (nie gwiazda Nemezis-nie 
wierzą w nią), które krążą wokół Słońca (środka mas) poza ekliptyką słoneczną i od czasu do czasu 
wchodzą szczególnie ta 10 nieznana planeta o przewidywalnej wielkości Neptuna lub Urana po 
bardzo wydłużonej orbicie (a nie prawie kolistej jak w przypadku Ziemii i innych planet) do 
wewnętrznego pasa Kuipera, który leży bliżej Słońca niż wymieniany przeze mnie o wiele większy 
pas Oorta (zewnętrzny) wytrącając również szereg znajdujących się tam drobnych ciał i komet. 
Planeta 10 nazwijmy ją Nibiru lub Marduk co około 3600 lat (są różne hipotezy) wchodziła by 
znienacka do Układu przechodząc z miejsca (na niebie) które zasłonięte jest tak zwanym "ciemnym 
pyłem kosmicznym" który całkowicie zakrywa (przesłania) niektóre części nieba (kosmosu przed 
"okiem teleskopów lub radioteleskopów kosmicznych") co oczywiście utrudnia niezmiernie do dzisiaj 
jej wykrycie. 
Te olbrzymie ciało ma przechodzić pomiędzy orbitą Merkurego lub Wenus lub pomiędzy Słońcem i 
Merkurym. Olbrzymia planeta dziesiątki razy masywniejsza niż Ziemia widziana by była w/g 
wyliczeń astronomów jako olbrzymia tarcza o "rdzawym kolorze" - ze względu na skład chemiczny 
atmosfery i zbliżanie się do Słońca - trzy a nawet czterokrotnie większa od tarczy Księżyca-pomimo, 
że jej odległość od Ziemi była by dużo większa. 
W/g wielu uczonych zbliżanie się tej planety "X" to jest "Nibiriu-Marduk" powoduje różne katastrofy 
na planetach (w tym Ziemi) obok których ona przechodzi. Wpływa ona też na zmiany biegunów 
geograficznych i magnetycznych planet. 
Podawałem już poprzednio teksty M.Nostradamusa, które w/g mnie a także i innych badaczy 
dotyczą tego właśnie zdarzenia to jest przejścia planety "Nibiru-Marduk" w pobliżu orbity Ziemi i w 
pobliżu Słońca. 
Przejście tej wielkiej planety (jak wyliczają uczeni) może spowodować zakłócenia w koronie 
słonecznej poprzez jej wybuch i oderwanie części plazmy, która na jakiś czas spowoduje 
zaczerwienienie naszego nieba. 
Przejście tej planety może też spowodować zmianę biegunów magnetycznych na Ziemi i 
przesunięcie się osi Ziemi i zmianę położenia także osi ziemskiej czyli przesunięcie biegunów 
geograficznych. 
Skutkiem tzw "zakołysania się Ziemi w przestrzeni kosmicznej"- o której pisze Nostradamus może 
być też zjawisko nazwane "trzema dniami ciemności". 
Jeśli chodzi o tzw "CUD KRZYŻA" - to jak każdy cud trudno wyjaśnić. 
 
DALSZY PRZEBIEG II KATASTROFY KOSMICZNEJ! 
 
Zanim przejdę do odalszego opisu II katastrofy kosmicznej kilka wyjaśnień związanych z Waszymi 
tekstami: 
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1.Ta strona, która założyłem jest (przypominam to po raz wtóry) - jest poświęcona tematowi "kiedy 
wybuchnie III wojna światowa". 
Kiedy zakładałem stronę zaznaczyłem, że będzie ona oparta głównie na proroctwach i 
przepowiedniach w tym przede wszystkim M.Nostradamusa. 
W związku z powyższym nie będę dyskutował na inne nie związane z tą stroną tematy np. 
dotyczące gnostycyzmu i ewangelii gnostycznych, które zresztą w/g mnie słusznie nie zostały 
uznane przez większość kosciołow chrześcijańskich w tym kościół rzymskokatolicki za ewangelie 
kanoniczne. 
 
2.Niektórzy, przypuszczam, że złośliwie pytają się o sprawy związane z bieżącą polityką - i to 
sprawy, które w/g mnie są bardzo banalne jak np:tzw "afera hazardowa" !?. Próbują mnie wtłoczyć 
w swoje poglądy polityczne w które ja (tak jak już pisałem) nie dam się wciągnąć.  A przecież dla 
niektórych osób jak słyszę jest to afera dla nie których nie. 
 
M.Nostradamus nie pisał o konkretnych aferach w żadnym kraju-napisał natomiast w jednym z 
czterowierszy w sposób bardzo ogólny,że wszelkie(różne)afery będą towarzyszyć ludzkości 
zawsze-bo TAKA JEST NATURA CZŁOWIEKA! 
 
3.M.Nostradamus nie pisał o konkretnych katastrofach naturalnych np: o obecnej katastrofie na 
Haiti związanej z trzęsieniem ziemi. 
O wszelkich katastrofach na Ziemi w przededniu III wojny światowej poświęcił kilka tekstów oto 
jeden z nich dość charakterystyczny: 
 
! 
Przed trzecią Wielka Przestroga Stwórcy! 
Ziemia będzie się trząść coraz częściej i mocniej, 
Wybuchy śpiących wulkanów i kwaśne deszcze, 
Wielkie huragany i oszalałe spiętrzone wody, 
Raz mrożne raz ciepłe zimy, raz gorące raz chłodne lata, 
Straszne choroby, powodzie, susza i głód - wszędzie zapach śmierci! 
 
 
Zresztą wielkie katastrofy naturalne i olbrzymie ofiary z nimi związane w przededniu III wojny 
światowej są opisane w wielu proroctwach i przepowiedniach. 
 
4.Nie będę odpowiadał,bo już to nie raz robiłem na temat zarzutów niektórych osób związanych z 
jakoby moimi kłamstwami. 
Nie chcę i nie będę nikogo przekonywał bo nie ma to sensu!  
 
5.Niektórzy stawiają zarzuty (np. tak zwany "Donek"), że M.Nostradamus pisze o obecnym 
premierze D.Tusku. 
Ale ja nie wiem czy Bastran-Kaszub wymieniany przez M.Nostradamusa jest obecnym premierem 
Polski tak jak nie wiem, czy bracia Kaczyńscy to tych dwóch - czyli bliżniaków to są właśnie oni! 
Z osądami radzę poczekać - CI POLITYCY (TUSK I KACZYŃSCY) SĄ POLITYKAMI JESZCZE 
AKTYWNYMI I MOŻLIWE,ŻE ODEGRAJĄ JAKĄŚ WIELKĄ ROLĘ SKORO WSPOMINA O NICH 
(MOŻE TO ONI?) M.Nostradamus. 
Jeden z moich znajomych twierdzi, że w wyniku ich polityki (ciągłej "wojny"-"podzielili naród"- o 
czym pisze Nostradamus) może dojść do zamachu stanu w Polsce i dojściu do władzy nowego 
generała-dyktatora. 
Także chwilę cierpliwości z jakimikolwiek osądami co do OBECNYCH polityków w kraju i na 
świecie. 
Czasy są bowiem bardzo ciekawe, ale zarazem i bardzo niepewne co do przyszłości!!! 
 
A TERAZ DALSZY PRZEBIEG II KATASTROFY KOSMICZNEJ: 
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A oto słynna centuria I czterowiersz 84 i inne odnalezione 2 teksty M.Nostradamusa,które mówią o 
planetarnym przybyszu z kosmosu. 
 
* 
Gdy Księżyc ukryty w głębokiej ciemności, 
przybędzie rdzawoczerwone ciało niebieskie. 
Z otchłani Kosmosu nadciągnie czysta groza, 
aby pokarać grzeszną ludzkość. 
 
Czy to jest nieznana dotychczas olbrzymia planeta "Nibiru"-"Marduk"? 
Dotychczas, jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku myślano, że to jest czterowiersz dotyczący I 
katastrofy kosmicznej, czyli upadku na Ziemię komety lub meteorytu. 
W równie znanej centurii V czterowiersz 32 Nostradamus pisał nie o ciele niebieskim (jako tarczy na 
niebie) co najmniej równej Księżycowi a o cyt "siódmej skale", która może ma związek z siódmym 
miesiącem i meteorytem lub odłamkiem komety (skałą). 
Teraz myśli się inaczej" 
 
* 
Olbrzymia rdzawa tarcza postrachem żywych, 
Jej blask jest tak jasny, że noc staje się niby dniem, 
W czasie jej drogi wielkie zakłócenia i wstrząsy, 
Przerażona ludzkość oczekuje końca wszystkiego! 
 
Tylko wielka planeta wielkości; Neptuna lub Urana (nasz księżyc praktycznie jest pozbawiony 
atmosfery) o gęstej atmosferze może spowodować takie oświetlenie, aby w czasie przejścia w 
pobliżu Ziemi wywołać w nocy złudzenie drugiego dnia! 
Wenus (nieco mniejszą od Ziemi ale mającą atmosferę 100 razy gęściejszą nazywamy Jutrzenką). 
* 
Niespodziewany gość, niszczyciel-wędrowiec, 
przybył z otchłani z poza wielkiego kręgu, 
Aby zniszczyć stare i zbudować nowe, 
na Ziemi i na niebieskim firmamencie. 
 
Z tego czterowiersza wynika, że OBECNE DYSKUSJE NAUKOWCÓW-KLIMATOLOGÓW NA 
TEMAT TEGO CZY NASTĘPUJE NA ZIEMI OCIEPLENIE CZY OCHŁODZENIE - NIE MA 
ŻADNEGO SENSU!!! 
PRZEJŚCIE TEJ OLBRZYMIEJ PLANETY W POBLIŻU ZIEMI ZMIENI WSZYSTKO - RÓWNIEŻ 
KLIMAT i RUCHY PLANET W TYM ZIEMI i NASZEGO KSIĘŻYCA!!! 
* 
W czasie przejścia potwora, WIARA ludzka będzie zachwiana, 
Ziemia jak gdyby stanie w przerażającym OCZEKIWANIU, 
na apokaliptyczny los, który jeszcze jednak nie nadejdzie, 
Na lepsze zmieni się oś, doba i klimat, po czterech nastąpi długi pokój! 
 
Jest to potwierdzenie tego co napisałem powyżej i poprzednio. 
Najprawdopodobniej chodzi M.Nostradamusowi o oś ziemską. 
Przesunie się ona tak, że strefy gorąca i umiarkowane znacznie się powiększą kosztem zimnych 
obu stref podbiegunowych. 
Ziemia stanie się cieplejsza, będzie więcej ziem przydatnych pod uprawy. 
Z innego tekstu M.Nostradamusa wynika, (tu jest zasygnalizowane), że doba ziemska (obrót Ziemi 
wokół własnej osi przedłuży się o kilka minut) - zamiast 23 godziny i 56 minut oraz ponad 4 sekundy 
będzie trwał prawie równo 24 godziny, wobec czego najprawdopodobniej zostanie zlikwidowany rok 
przestępny, czyli przestanie być dodawany; 29 luty co 4 lata!!! 
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Poprzednio pisałem już, że po kilku lub kilkunastu latach termin zakończenia III wojny światowej 
będzie liczony jako rok1 (pierwszy rok)nowej ery. Wszystkie wydarzenia w historii ludzkości również 
te związane z III wojną światową będą przez potomnych traktowane jako okres STAROŻYTNY!!! 
Powstanie więc nowy kalendarz, który jak pisze M.Nostradamus będzie nazywany kalendarzem nie 
chrześcijańskim, a "KALENDARZEM NOWEGO CZASU"!! 
Najprawdopodobniej przyczynami zmiany kalendarza będą: 
- wolniejszy obrót Ziemi wokół własnej osi i związane z tym wydłużenie doby. 
- przesunięcie biegunów geograficznych (zmiana nachylenia osi ziemskiej do ekliptyki) i odwrócenie 
biegunów magnetycznych Ziemi. 
- zmiany w liniach brzegowych kontynentów, zniknięcie wielu wysp,powstanie nowych wysp i 
półwyspów itd.- w wyniku katastrof naturalnych i kosmicznych tych sprzed III wojny i tych które 
nastąpią w czasie III wojny światowej. 
 
M.Nostradamus pisze wyrażnie, że z przejściem tego OGROMNEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO, 
PLANETY LUDZIE BĘDĄ OCZEKIWALI PRZYJŚCIA BIBLIJNEJ APOKALIPSY, ALE ONA 
JESZCZE NIE NADEJDZIE-STWÓRCA DA LUDZIOM PO II OSTRZEŻENIU, JESZCZE JEDNĄ 
TYM RAZEM LEPSZĄ SZANSĘ, CIEPLEJSZĄ BARDZIEJ SPRZYJAJĄCĄ DO ŻYCIA NOWĄ 
ZIEMIĘ I NOWY CZAS!!! 
 
DALSZY CIĄG OPISU DRUGIEJ KATASTROFY KOSMICZNEJ W CZASIE TRWANIA III WOJNY 
ŚWIATOWEJ-ROK 2044? 
 
A oto słynna centuria I czterowiersz 56; 
Szybko,choć i tak za póżno, odczuje się wielką zmianę. 
Spowoduje ona Wielki Strach, a potem próby tłumaczenia.  
Bowiem, gdy Księżyc otrzyma towarzysza, 
cały firmament zacznie się chwiać. 
 
Potwierdza to podane przeze mnie teksty M.Nostradamusa dotyczące przejścia "Nibiru"-"Marduka" 
niedaleko orbity wokółsłonecznej Ziemi. 
Niektóre czterowiersze i sześciowiersze (jak poprzednio już pisałem) były przez Nostradamusa 
niszczone, rwane lub gniecione i wyrzucane do ognia lub w kąt. 
M.Nostradamus nie od razu nadawał numery centurii i numery poszczególnych czterowierszy lub 
sześciowierszy robił to (oczywiście rozrzucając je najpierw a następnie przypadkowo układając) na 
samym końcu dopiero przed publikacją, wydrukowaniem. 
Wiele tzw uratowanych tekstów M.Nostradamusa nie była w ogóle przez niego numerowana. 
Numery nadawali im jego osobisty sekretarz i poszczególni znalazcy, badacze i o tym też należy 
pamiętać! 
ŚREDNIOWIECZE TO BYŁY DLA ZDECYDOWANEJ WIĘKSZOŚCI LUDZI BARDZO PONURE I 
TRUDNE CZASY i NA OGÓŁ NIE TAKIE JAK SOBIE WYOBRAŻAMY!!! 
 
O wprowadzeniu nowego kalendarza mówi tajemniczy tekst oznaczony TYLKO LICZBĄ 365. 
Jest on bezsprzecznie napisany ręką Mistrza M.Nostradamusa. 
 
! 
Nowy Kalendarz to era NOWEGO CZASU! 
Niedługo,zaraz po trzeciej i wielkich zmianach, 
będzie powszechnie przyjęty, 
13 miesięcy po 28 dni i Nowy Rok bez daty, 
który będzie dniem zakończenia Wielkiej Wojny, 
Wszyscy odetną się na zawsze od starorożytnej PRZESZŁOŚCI! 
 
Z tekstu tego zaznaczonego "tajemniczą cyfrą 365" raczej na pewno chodzi o ilość dni w roku i 
braku 366 dnia liczonego co 4 lata. M.Nostradamus JESZCZE RAZ NAM MÓWI, ŻE NASZ ŚWIAT 
PO III WOJNIE ŚWIATOWEJ BĘDZIE ZUPEŁNIE INNY NIŻ OBECNIE I TO POD KAŻDYM 
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WZGLĘDEM, CI NASI POTOMKOWIE ODETNĄ SIĘ OD NASZYCH CZASÓW CAŁKOWICIE, 
NAZYWAJĄC NASZE CZASY STAROŻYTNYMI A WIĘC CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ HISTORIĘ 
LUDZKOŚCI OD CZASÓW BUDOWY PIRAMID PO CZASY WSPÓŁCZESNE NAM WRZUCĄ JAK 
GDYBY DO "JEDNEGO KOTŁA" NAZWĄ JE STAROŻYTNOŚCIĄ!!! 
M.Nostradamus pisze, że nowy kalendarz zostanie podzielony na 13 miesięcy (teraz jest 12 da to 
nam 13x28=364 dni Nowy rok będzie bez żadnej daty jako 1 dzień z 365 nazywany po prostu 
NOWYM ROKIEM  będzie to najprawdopodobniej obecny -uwaga: 15 sierpnia (tego dnia 
najprawdopodobniej skończy się III wojna światowa!) - tak wynika z jednego z tekstów 
M.Nostradamusa 
Każda niedziela w każdym miesiącu będzie wypadała w te same dni: 7, 14, 21 i w 28 dzień 
tygodnia! 
JEST WIELE INNYCH TEKSTÓW, KTÓRE JAK GDYBY UZASADNIAJĄ PROKLAMOWANIE 
PRZSEZ POTOMNYCH NOWEJ ERY NA ZIEMI! 
Zaskakujące są nowe zwyczaje jakie będą panowały wśród nowych pokoleń po III wojnie światowej. 
Oto jeden z wielu przykładów tekst mówiący o pochówku ludzi i przyszłych cmentarzach z 
zaznaczonym numerem ;444. 
 
! 
Powierzchnia Ziemi tylko mieszkaniem żywych, 
W 13 roku Nowych Czasów powstaną podziemne miasta umarłych, 
W oświetlonych korytarzach znajdą się puchary z prochami i krążkami pamięci, 
Za ich przyczyną będzie można na miejscu usłyszeć ich głos i zobaczyć ich obraz, 
Od dzieciństwa do póżnej starości będzie zapisany ich czas dla pamięci pokoleń, 
Tak umarli staną się żywymi, a historia ich życia będzie ogólnie znana.  
 
Jak wynika z tego sześciowiersza ludzie po śmierci będą powszechnie spopielani ("z prochu 
powstałeś w proch się obrócisz"). 
Wszystkie cmentarze na powierzchni Ziemi zostaną zlikwidowane cyt "powierzchnia Ziemi 
mieszkaniem żywych". 
Najprawdopodobniej powstaną podziemne wielokondygnacyjne cmentarze z pośmiertnymi 
gablotami wielu osób. 
Prócz umieszczonych tam urn z prochami zmarłych, będą obok urn, najprawdopodobniej 
umieszczane płyty kompaktowe o dużej pamięci, które będą zapisem całego życia zmarłego. 
Każdy będzie mógł obejrzeć życie danej osoby i jego bliskich za oczywiście pozwoleniem 
najbliższych. 
Jak pisze Nostradamus tego typu cmentarze będą istniały aż do tajemniczej wojny ze śmiercią rok 
3792 lub 3797-będą tylko technologicznie udoskonalane!!! 
Na tych krążkach, płytach będzie też zapisane ostatnie słowo zmarłego czyli tzw: testament! 
Jest oczywiście wiele interesujących tekstów M.Nostradamusa o WIELKICH ZMIANACH 
KULTUROWYCH,ZWYCZAJOWYCH I RELIGIJNYCH jakie nastąpią po III wojnie światowej ale 
sprawy te nie są tematem tej strony. 
Przepraszam za ten przerywnik, ale chciałem dać Państwu do zastanowienia - jak inny będzie ten 
przyszły świat. 
JESZCZE RAZ POWTARZAM -TEN ŚWIAT BĘDZIE NIEWYOBRAŻALNIE INNY NIŻ NAM SIĘ 
WYDAJE! 
 
Po trzy letniej IV wojnie światowej rok 2150? zacznie pomału powstawać nowa nieznana w dziejach 
demokracja, która całkowicie ukształtuje się w XXIV wieku. 
Nastąpią WIELKI PODBÓJ KOSMOSU I NOWE WIELKIE ODKRYCIA!!! 
Państwa narodowe zaczną zanikać na zawsze. Już w końcu obecnego wieku nie będzie żadnego 
problemu z porozumiewaniem się w wielu językach. Specjalne urządzenie umieszczone na naszej 
ręce tak jak zegarek (tzw"naręczy komputer ), prócz wskazywania czasu itd będzie natychmiast -
głosowo tłumaczył na potrzebny nam język to co mówimy do innej osoby i na odwrót. 
ŚWIAT STANIE SIĘ JESZCZE MNIEJSZY BLIŻSZY NAM I BARDZIEJ ZROZUMIAŁY!!! 
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Rolę państw będą przejmować wybierane powszechnie rady, np:ekonomiczna, astronautyczna, 
społeczna i inne. 
Nie będzie jakiegoś ogólnoświatowego rządu i parlamentu. 
Przy wyborze ludzi olbrzymią rolę będą odgrywały KOMPUTERY!!! 
Te rady będą równoprawne i zajmowały się tylko tym do czego zostały powołane. 
Do tych rad będą mogli się tylko dostać ludzie z ogromnymi kwalifikacjami i sprawdzoną wiedzą! 
 
O tym wszystkim pisze w swoich tekstach M.Nostradamus. 
 
Z tekstów Nostradamusa wynika, że 4 pażdziernika 2044 roku ? na 4 lata przed końcem III wojny 
światowej - kiedy na północnej półkuli będzie panowała bardzo ostra zima nastąpi wybuch na 
Słońcu w wyniku którego oderwie się od niego chmura gorącej plazmy. Część tej plazmy dotrze do 
atmosfery ziemskiej, która zabarwi niebo na czerwono. 
Niebo przyjmie swoją błękitną barwę dopiero po siedmiu dniach od wybuchu na Słońcu. 
Jednak pierwszego dnia po wybuchu w jednej chwili (kilku sekund) temperatura na Ziemi się 
natychmiast zmieni. W jednej chwili z temperatury - 30 stopni temperatura podniesie się do +30 
stopni Celsjusza w Europie, a w strefie równikowej stanie się zabójcza w niektórych miejscach 
dojdzie do +60 a nawet do + 80 i więcej stopni Celsjusza i to w cieniu. 
Na równiku i w jego strefie dojdzie do samoistnych pożarów lasów i sawann, wiele ludzi i zwierząt 
będzie poparzonych lub żywcem spłonie jak pochodnie! 
SZOK TERMICZNY I WIELKA TEMPERATURA SPOWODUJE ŚMIERĆ WIELU ŻYWYCH ISTOT!!! 
TYM RAZEM NAJTRAGICZNIEJSZY LOS SPODKA STREFĘ GORĄCĄ -RÓWNIKOWĄ!!!  
 
! 
Na równiku niesamowity żar, 
Czerwone niebo rozpala żywe pochodnie, 
Ludzie zwierzęta i rośliny giną od piekielnego gniewu Słońca, 
Gotujące się rzeki nie są schronieniem dla potrzebujących, 
Tylko brzegi oceanów dają jako takie schronienie życiu! 
 
Widać wyrażnie, że upał w strefie umiarkowanej, który powstanie w jednej chwili choć bezwzględny 
będzie niczym w porównaniu do tego upału, który w jednej chwili zapanuje wokół równika 
ziemskiego! 
 
Po siedmiu dniach, kiedy to plazma słoneczna otaczająca Ziemię rozproszy się w kosmosie i niebo 
nad Ziemią przyjmie z powrotem swój naturalny błękitny kolor-ludzie na bezksiężycowym (w 
Europie) niebie zobaczą olbrzymią (jak już pisałem) wielokrotnie większą (niż księżycowa) rdzawą 
tarczę nieznanej planety "Nibiru-Marduk". 
Wraz z jej pojawieniem się nastąpią wielkie zmiany na niebie-jak pisze M.Nostradamus 
cyt:firmament niebieski zacznie się chwiać"!!! 
Nastąpią tzw "TRZY DNI CIEMNOŚCI" w czasie których Ziemię ogarną takie żywioły i katastrofy, że 
cała Ziemia zostanie tak zniszczona jak nigdy przedtem - to znaczy jak przewidują niektórzy 
wizjonerzy cyt "nie pozostanie kamień na kamieniu"!!! Będzie to największa próba dla ludzi, ponoć 
w czasie trwania tych trzech ciemnych dni cyt: "ŻYWI BĘDĄ ZAZDROŚCIĆ UMARŁYM"!!! 
Wraz z początkiem wokółziemskiej ciemności obca planeta schowa się za Słońcem a na niebie 
pojawi się WIELKI ŚWIETLISTY KRZYŻ rzucający na Ziemię różnokolorowe smugi. Będzie on 
świecił przez te trzy dni na całym niebie zarówno północnym jak i południowym. 
 
Do "LG" 
W sprawie UFO już pisałem. 
Podawałem też tekst napisany przez M.Nostradamusa. 
Wynika z niego, że są to statki kosmiczne naszych potomków - żyjących gdzieś po 3000 roku 
naszej ery, którzy jak obecni archeologowie badają historię Ziemi i historię ludzkości - widocznie do 
celów naukowych. 
W jednym z innych czterowierszy oznaczonym cyfrą 999 M.Nostradamus pisze tak: 
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* 
Ziemscy aniołowie z przyszłości, 
tylko na krótko mogą być widoczni, 
Stwórca nigdy nie pozwoli im na zmianę, 
tego co się PRZEZ NIEGO już wypełniło. 
 
Z tego czterowiersza (jak z poprzedniego) wynika, że " UFO" lub po polsku "NOL"- to jest 
"Niezidentyfikowane Obiekty Latające" to statki naszych potomków, których cywilizacja będzie na o 
wiele wyższym poziomie niż nasza. 
 
Praktycznie w/g ich oceny jesteśmy na poziomie technicznym w porównaniu z nimi dość 
prymitywnym! 
 
Ciekawostką tego tekstu jest wiersz trzeci. 
WYNIKA Z NIEGO, ŻE PAN BÓG TAK STWORZYŁ WSZECHŚWIAT, ŻE POMIMO MOŻLIWOŚCI 
JEGO BADANIA PRZEZ POTOMNYCH, ZARÓWNO TERAŻNIEJSZOŚCI JAK I PRZESZŁOŚCI 
(mogą nas przez krótko obserwować, nagrywać i śledzić) -TO NIE BĘDĄ ONI MOGLI NIGDY 
ZMIENIĆ PRZESZŁOŚCI!!! 
Z TEGO WNIOSEK TAKI: 
LUDZIE BĘDĄ MOGLI PODRÓŻOWAĆ W CZASIE I PRZESTRZENI - jak pokazują to różne 
fantastyczne filmy i książki - 
NATOMIAST NIGDY NIE BĘDĄ MOGLI ZMIENIAĆ PRZESZŁOŚCI - CZYLI PRZEZNACZENIA - 
TĄ GRANICĄ CZASOWO-PRZESTRZENNĄ JEST GRANICA "DUCHA" - O KTÓREJ 
NOSTRADAMUS NAPISAŁ TAK:  
* 
Duchy wielbione i wybrane, 
duchy odrzucone i potępione, 
Bez zgody Stwórcy nigdy nie wrócą do życia, 
Nim się wypełni SŁOWO BARANKA I JEGO SĄD! 
 
Z tego wniosek, że Nasi potomkowie będą  MOGLI TYLKO OBSERWOWAĆ NAS ( i możliwe, że 
już to robią!) - NATOMIAST NIGDY NIE BĘDĄ MOGLI ZMIENIAĆ NASZEJ PRZESZŁOŚCI –
PRZEZNACZENIA - czyli nie będą mogli mieszać się w nasze sprawy - najprawdopodobniej prawa 
fizyki będą im tego zabraniały!!!  
 
Jeszcze jedna ciekawostka M. Nostradamus wśród kilku dokładnych dat (już o tym pisałem) podał 
dokładną datę w/g obecnego kalendarza - NAWIĄZANIA KONTAKTÓW Z OBCYMI 
POZAZIEMSKIMI CYWILIZACJAMI JEST TO ROK 2163!!! 
 
II KATASTROFA KOSMICZNA-2044 rok? -ciąg dalszy: 
 
Słynna centuria III czterowiersz 34. 
! 
Kiedy nastąpi zaćmienie Słońca, 
podczas dnia pojawi się potwór, 
Wielu będzie różniło się w interpretacji, 
Nieoczekiwane ceny, nikt nie będzie przygotowany. 
 
Poprzednio pisałem, że wejście do Układu Słonecznego Wielkiej Nieznanej Planety "X"-nazywanej 
przez starożytnych "Nibiru" lub "Marduk", a także wybuchu na Słońcu tzw "korony słonecznej" 
skutkującej oderwaniem się części gorącej plazmy słonecznej i następnych pochodnych wydarzeń -
to znaczy "czerwonego 7-dniowego koloru nieba, trzech dni ciemności itd" - będzie wyjaśniane 
przez 600 lat od tego wydarzenia! Wszystko zostanie potem wyjaśnione przez naukowców bardzo 
dokładnie z wyjątkiem tzw "CUDU KRZYŻA" zostanie on wyjaśniony przez UWAGA! - SAMEGO 
STWÓRCĘ - CZYLI TAK ZWANEGO "DŹWIĘCZNEGO i PŁOMIENNEGO "GŁOSU Z NIEBA" - PO 
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KTÓRYM WSZYSCY LUDZIE NIE MILI BOGU STRACĄ "SŁUCH I WZROK" W ROKU 3797 - PO 
WIELKIEJ WOJNIE ZE ŚMIERCIĄ!!! CAŁA ZIEMIA BĘDZIE POGRĄŻONA PRZEZ TRZY DNI W 
CIEMNOŚCIACH RÓWNIEŻ PO RAZ DRUGI I OSTATECZNY PRZED WIELKIM SĄDEM 
BOŻYM!!! ZARAZ WYJAŚNIĘ TE OCZYWIŚCIE PIERWSZE DNI CIEMNOŚCI - A WIĘC OBIE 
PÓŁKULE ZIEMSKIE OD RAZU NA TRZY DNI BĘDĄ POGRĄŻONE W CIEMNOŚCIACH - CZYLI 
DO ZIEMI PRZEZ TRZY DNI NIE BĘDZIE DOCIERAŁO ŚWIATŁO SŁONECZNE !!!  
 
Najprawdopodobniej, kiedy jedna połowa półkuli ziemskiej będzie odwrócona od Słońca (Słońce 
zajdzie na niebie i będzie panowała tam noc) olbrzymia planeta "X" czyli "NIBIRU-MARDUK" 
zasłoni swoją tarczą całkowicie tarczę Słoneczną (tak jak to robi Księżyc w czasie całkowitego 
zaćmienia Słońca) na drugiej półkuli - to jest tej dziennej. 
tak więc cała ziemia będzie pogrążona w mroku to jest półkula dzienna i nocna!!! 
Zwracam też uwagę, że ta olbrzymia planeta wielkości Neptuna lub Urana- około 14 razy większa 
od ziemi spowije przestrzeń kosmiczną wokół ziemi i najbliższych jej planet Merkurego, Wenus i 
Marsa, w wielkim ciemnym obłoku materii, pociągniętego przez tę planetę z obłoku oorta, który 
zakryje całkowicie dopływ światła słonecznego i gwiazd, które też na niebie nie będą początkowo w 
ogóle widoczne, zapanują więc na chwile prawdziwe tak zwane "egipskie ciemności" - zanim na 
niebie pojawi się świetlisty krzyż !!! 
Przechodząca pomiędzy ziemią a słońcem wielka nieznana planeta "X" zakłóci ruchy nie tylko ziemi 
ale również i innych wymienionych powyżej planet!!! 
O planecie Wenus (jest ona kojarzona nie tylko z miłością i pięknymi kobietami, ale również z 
islamem!!!) - napiszę w następnym artykule! 
 
O tym wszystkim pisał Nostradamus!!! 
 
Dziwię się, że niektóre teksty (czterowiersze i sześciowiersze) M.Nostradamusa są szczelnie przed 
ludżmi ukrywane, a nawet oficjalnie przez wielu światłych ludzi zaprzeczane!!! 
Widać, że władza i osiągane z niej profity (mamona i wpływy) są dla tych osób obdarzonych wiedzą 
ale krótkowzrocznych - najważniejsze i to dotyczy bardzo wielu ważnych postaci ze wszystkich 
krajów cywilizowanego świata!!! 
 
co o tym sądził M.Nostradamus? 
 
Oto bardzo ważne centurie, które mówią o tym, że w końcu jego przepowiednie (centurie) będą 
powszechnie uznane doceniane i podziwiane!!! 
 
Centuria V czterowiersz 53: 
Prawa Słońca i Wenus nie są zgodne 
Co do prawdziwej istoty proroctwa. 
Tych dwoje nigdy nie dojdzie do porozumienia. 
Prawo słoneczne bierze początek z nauk WIELKIEGO- 
MESJASZA! 
 
Michel de Nostradamus skupia się wreszcie na samej istocie proroctwa oraz na możliwościach jego 
spełnienia. 
Wygląda na to, że profetyzm pójdzie dwiema drogami - chrześcijańską (SŁOŃCE) oraz islamską 
(WENUS). 
Zdaniem Wielkiego Proroka, Jasnowidza i Mistrza Michela de Nostradamusa: 
ZBAWCA JEST WYRAZICIELEM MESJANIZMU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO!!! 
 
I WRESZCIE SŁYNNA CENTURIA I CZTEROWIERSZ 48: 
! 
Przez lat dwadzieścia rządził będzie Księżyc. 
Około roku siedmiotysięcznego nastanie inny władca. 
Kiedy SŁOŃCE po raz kolejny zasiądzie na tronie, 
WTEDY SPEŁNIĄ SIĘ WSZYSTKIE MOJE PROROCTWA! 
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Tutaj mamy do czynienia z najważniejszym proroctwem M.Nostradamusa!!! 
Według mnie jest to złoty, lub nawet diamentowy tekst z jego wszystkich przepowiedni, jest to jak 
gdyby sentencja "perła w koronie" wszystkich jego znanych i mniej znanych (nieujawnianych) 
centurii, czyli wszystkich jego autorstwa!!! 
 
Nie będę tu tłumaczył różnych astrologicznych cykli i zawiłości. 
W każdym bądż razie wielki cykl księżycowy trwał od 1533 roku do 1887 roku. 
Kolejny "wiek słońca" już się rozpoczął! powinien się zakończyć w roku 2242! 
A WIEC M.NOSTRADAMUS STANIE SIĘ W TYM ROKU CZŁOWIEKIEM POWAŻANYM - WRĘCZ 
ŚWIĘTYM!!! 
 
Ludzie wtedy na poważnie będą badać jego przepowiednie choć nie uchroni ich to od wielkich 
dalszych błędów a przyczyną ich popełniania będą nowe wymyślone maszyny, ludzie bowiem 
znając jego (Nostradamusa) przepowiednie będą unikali "ich spełnienia". 
Ale maszyny, które będą ludzie wytwarzali i nimi zarządzali nigdy nie będą doskonałe i zawsze 
(pomimo ludzkich zabezpieczeń) staną się narzędziami w rękach szatana - zastąpią złych, ludzi!!! 
To wynika z wielu innych pochodnych tekstów Nostradamusa! 
 
A oto co pisze o sobie w przyszłości m.nostradamus: 
 
Centuria III czterowiersz 94-numer i rok 1555. 
Pięćset lat,a potem zwrócą baczniejszą uwagę 
Na tego, co był KLEJNOTEM SWOJEJ EPOKI, 
Jego chwała zajaśnieje PEŁNYM BLASKIEM, 
POTOMNI OBDARZĄ GO ŚWIĘTYM SZACUNKIEM! 
 
Michel de Nostradamus przewidział swoją śmierć, zbeszczeszczenie swojego grobu przez pijanych 
żołnierzy w czasie XVIII wiecznej rewolucji francuskiej, którą bardzo dokładnie opisał wraz ze 
zburzeniem Bastylii, podając przy tym wiele autentycznych historycznych nazwisk rewolucjonistów 
itd. 
Tak więc należy wierzyć (w/g mnie), że te proroctwo co do własnej osoby na pewno się wypełni do 
końca - czyli będzie on w przyszłości uznany i doceniany - możliwe, że zostanie nawet ogłoszony 
świętym!!! 
 
II katastrofa kosmiczna – rok 2044? - zakończenie. 
 
Wielki i cud!!! czyli wielkie pierwsze ostrzeżenie przed sądem ostatecznym!!! 
 
 
... Będą wysławiać NOWY DZIEŃ WIELKIEGO CZWARTKU!!! 
Krzyż i Hostia święta będą nierozdzielne. 
Wieczorem, w Nowy Wielki Czwartek Mój Świetlisty Krzyż przypomni wszystkim Moją Mękę, 
Agonię i Moją Boską Eucharystię. 
TA ŚWIĘTA HOSTIA BĘDZIE ŚWIECIĆ JAK BOSKIE SŁOŃCE PRZED OCZAMI WSZYSTKICH 
MIESZKAŃCÓW ZIEMII!!! 
 
Oto bardzo istotny fragment wizji niemieckiej zakonnicy siostry Yvety. 
 
A oto fragment wizji świętego ojca Pio (Franciszka Forgione), żył w latach ;1887-1968. 
 
... Nieustannie będzie padać deszcz ognisty. 
Rozpocznie się to w bardzo mrożną noc. 
GRZMOTY I TRZĘSIENIA BĘDĄ TRWAĆ TRZY CIEMNE DNI I TRZY NOCE!!! 
BĘDZIE TO DOWODEM,ŻE NAD WSZYSTKIM JEST BÓG!!! 
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A teraz centuria Nostradamusa pod znamiennym numerem 7777 (poniżej go wyjaśnię); 
! 
Gdy rdzawa OLBRZYMIA TARCZA schowa się za SŁOŃCEM, 
Gwiazdy i Księżyc stracą swój odwieczny blask, 
Wszyscy będą odczuwać jakby ZiIEMIA nagle stanęła, 
I wpadła w wielką OTCHŁAŃ NICOŚCI,CZELUŚĆ bez DNA! 
Wszędzie słychać jęki i widać potworny strach, 
Po czym STWÓRCA WSZYSTKIEGO rozświetli nad grzeszną ludzkością  
SWÓJ ŚWIĘTY KRZYŻ ZBAWIENIA I POJEDNANIA! 
 
UWAGA: 
Pierwsze dwa przykłady (fragmenty) wizji religijnych: siostry Yvety i świętego ojca PIO wybrałem z 
bardzo wielu jako najbardziej charakterystyczne, które ukazują w pełni ten PRZEŁOMOWY W 
DZIEJACH LUDZKOŚCI MOMENT HISTORYCZNY! 
Niżej podany dla porównania tekst Michela de Nostradamusa jest WYJĄTKIEM,  jest to JEDYNY 
SIEDMIOWIERSZ-a jak wiemy wszystkie jego teksty to czterowiersze (których jest najwięcej) i 
sześciowiersze. 
Siedmiowiersz - (takich się przecież normalnie nie pisze!) oraz liczba 7777 - czyli cztery siódemki -
co to wszystko znaczy?-co nam chciał powiedzieć autor tekstu? 
 
Jak widzimy znowu występuje czwartek - pisałem już o tym nie raz że dzień ten w przepowiedniach 
(nie tylko Nostradamusa) ma szczególne znaczenie - podawałem też liczne przykłady!!! 
Ctery siódemki oznaczają najprawdopodobniej to,że trzy dni ciemności i pojawienie się na niebie 
świetlistego krzyża nastąpi w czwartek. 
Poprzednio pisałem, że siedem dni przed tym wydarzeniem niebo będzie zabarwione (w wyniku 
wybuchu Słońca na kolor czerwony. 
Początek tych wszystkich wydarzeń ma się zacząć jak już pisałem 4 pażdziernika w bardzo ostrą 
zimną noc - ja przypuszczam, że będzie to rok 2044? 
Należy pamiętać, że zgodnie z KODEM BIBLII - liczba siedem należy do BOGA!!! 
Bardzo ciekawa (radzę ją nabyć) jest książka Michaela Drosnina zatytułowana "KOD BIBLII" 
.Wyd.Cis i W.A.B.Warszawa1998. 
Autor jeden z głównych badaczy biblijnego kodu uważa, że:  
....To co Mojżesz otrzymał na GÓRZE SYNAJ, było interaktywną bazą danych, do której aż do 
niedawna ludzkość nie miała pełnego dostępu z powodu braku odpowiednich narzędzi. 
Biblia, którą Bóg podyktował Mojżeszowi, była w istocieprogramem komputerowym, najpierw 
wyrytym w kamieniu, póżniej zapisanych w zwojach pergaminu. 
W ukrytym tekście jest jednak nazwana (można to odczytać) "STAROŻYTNYM PROGRAMEM 
KOMPUTEROWYM". 
Teraz program udało się uruchomić i możemy wreszcie odczytać niedostępną wcześniej prawdę o 
PRZESZŁOŚCI I PRZYSZŁOŚCI!!! 
Co ciekawe odczytywana PRZYSZŁOŚĆ BIBLIJNA JEST CAŁKOWICIE ZGODNA Z 
PRZEPOWIEDNIAMI M.NOSTRADAMUSA!!! 
ALE NIC DZIWNEGO - BYŁ ON FRANCUZEM POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO I ZNAŁ 
DOSKONALE WSZYSTKIE JĘZYKI SEMICKIE KTÓRYMI POSŁUGIWALI SIĘ ŻYDZI W 
RÓŻNYCH DZIEJACH W TYM HEBRAJSKI I ARAMEJSKI!!! 
CZYTAJĄC BIBLIĘ W ORYGINALNYCH JĘZYKACH I WIEDZĄC,ŻE KAŻDA LICZBA to jest np; 1, 
2, 3, 4...7, 8 itd jest kolejno odpowiednio przypisana poszczególnym literom; alfabetu hebrajskiego 
mógł on z biblii odczytywać czekającą nas przyszłosć i konfrontować ją ze swoimi "boskimi wizjami" 
- jak je sam nazywał!!!  
Ciekawostką jest też, że słowo; "komputer" (choć nie dosłownie ale jeżeli pod odpowiednie litery 
podstawimy przypadające im liczby to wyjdzie nam uwaga słowo "KOMPUTER" - coś 
nieprawdopodobnego!!!) 
Także pojawiają się słowa uwaga "KOD BIBLII". 
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Słowo" komputer" ma istotne znaczenie w całej sprawie, gdyż pojawia się przy końcu KSIEGI 
DANIELA STAREGO TESTAMENTU - w wersecie:...Ukryj słowa i zapieczętuj Księgę aż do czasów 
ostatecznych". 
 
Z tego wniosek, że to kod biblii jest ową "zapieczętowaną księgą swoim zamkiem czasowym!!! 
 
Warto jeszcze dodać, że ów specjalny komputerowy program badawczy działa tylko i wyłącznie w 
przypadku gdy jest tylko w języku hebrajskim!!! 
 
Zaletą natomiast jest to, że mamy cały czas do czynienia z ORYGINALNĄ WERSJĄ BIBLII. 
Według prawa rabinicznego ,przy nowych wydaniach Biblii nie mogą być dokonane żadne 
zmiany,ani nie może mieć miejsca ani jeden błąd drukarski. 
Znane są przypadki, kiedy całe nakłady Pisma były niszczone z powodu odkrycia błędu 
przestawienia jednej litery! 
ZDANIEM WIELU POWAŻNYCH BADACZY, BIBLIA JEST UNIKATOWĄ PŁYTĄ KOMPAKTOWA, 
NA KTÓREJ ZAPISANO CAŁE DZIEJE LUDZKOŚCI to jest OD JEJ POWSTANIA, AŻ DO SĄDU 
OSTATECZNEGO!!! 
Wyobrażnia niektórych badaczy posuwa się nawet do tego,że na tym "kompakcie" zapisani są 
wszyscy ludzie imiennie,którzy zamieszkiwali lub będą zamieszkiwać naszą planetę! 
 
Pisałem już niejednokrotnie, że języki semickie w tym szczególnie hebrajski bardzo istotnie różnią 
się od innych języków. 
Podawałem przykłady tych różnić np. pisałem, że takie wyrazy jak: Adam, Ewa, wąż, Bóg mają 
różne znaczenie tak jak np, w języku polskim słowo komórka albo morze (może). Można je też 
tłumaczyć zarówno w liczbie pojedyńczej jak i mnogiej. 
 
TAKICH PRZYKŁADÓW JEST BARDZO DUŻO!!! 
 
NIEZNAJOMOŚĆ JĘZYKA HEBRAJSKIEGO STANOWI OGROMNĄ BARIERĘ DLA OSÓB NIE 
ZNAJĄCYCH TEGO JĘZYKA!!! 
 
Dlatego też czytanie Biblii przetłumaczonej na język narodowy-np:polski ( jej treść wydaje się w 
wielu przypadkach niedorzeczna wręcz "bajkowa") JEST ZUPEŁNIE INNYM OSOBISTYM 
PRZEŻYCIEM NIŻ SIĘ JĄ CZYTA W ORYGINALE, CZYLI W JĘZYKU HEBRAJSKIM LUB 
ARAMEJSKIM (część tekstów jest w tym języku napisana). 
 
BIBLIA nie jest wyjątkiem! 
Na przykład święta księga muzułmanów KORAN jest utworem poetyckim zapisanym archaicznym 
klasycznym językiem arabskim - i tylko taki KORAN JEST UWAŻANY ZA ŚWIĘTĄ KSIĘGĘ (BIBLIA 
NIE!) - tylko w tym języku jest w meczetach cytowany! 
 
DOKOŃCZENIE TEMATU II KATASTROFY KOSMICZNEJ: 
 
Kod Biblii w w XXI i XXII roku pokazuje nam jakie lata będą najważniejsze w tym 200-leciu dla 
dziejów ludzkości. 
 
Oto one: 
2001,2003,2004,2005,2006,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2017,2018,2020,2021,202
2,2023,2024,2028,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2042,2043,2044,2
045,2046,2047,2048,2049,2053,2055,2066,2067,2072,2088,2102,2110,2113,2122,2142,2145,2150
,2153,2161,2163,2166,2198.  
Zauważmy,że w obecnym stuleciu to jest XXI wieku takich dat od roku 2001 jest w sumie 44. 
W stuleciu następnym jest tych dat tylko 12. 
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JAK WAŻNY DLA ŚWIATA MUSI BYĆ TEN XXI WIEK SKORO ANI PRZEDTEM ANI POTEM 
LICZBA WAŻNYCH DLA LUDZKOŚCI DAT DANEGO STULECIA NIE PRZEKRACZA MAGICZNEJ 
LICZBY-12!!! 
 
Jak już pisałem świat chrześcijański symbolizuje SŁOŃCE,a planeta WENUS(Wenera)symbolizuje 
świat islamu! 
 
Nostradamus napisał, że w wyniku przejścia "rdzawej tarczy, towarzysza Księżyca"- całe niebo cały 
firmament niebieski zostanie poruszony cyt: "a w układzie zmieni się ruch". 
Znaczy to, że po II katastrofie kosmicznej będzie trzeba zmieniać nie tylko: MAPY ZIEMI ALE 
TAKŻE i MAPY NIEBA!!! 
! 
Gdy wielka planeta przejdzie obok, 
jutrzenka przyspieszy obroty i zmieni obieg, 
Jej ruchy będą podobne do ziemskich, 
Piekielna moc zostanie zniszczona, 
To co było pięknym widokiem firmamentu, 
Będzie Wielkim darem dla życia od Boga! 
 
Cóż za piękna i prorocza wizja dotycząca planety Wenus. 
Obecnie ta pięknie wyglądająca na naszym niebie planeta, druga po Merkurym od Słońca i 
najbliższa Ziemi w ogóle nie nadaje się do życia, a nawet lądowania na niej! 
Nostradamus mówi nam,że na Ziemi nie tylko zostanie zniszczony, a raczej odmieniony i wchłonięty 
przez nowe chrześcijaństwo islam, ale także zostanie odmieniony SYMBOL ISLAMU, CZYI 
PLANETA WENUS!!! 
Planeta Wenus jest wielkością i masą prawie równa Ziemi (nieco tylko mniejsza), gdyby warunki 
klimatyczne a także warunki związane z jej obrotem wokół własnej osi i obiegiem wokół Słońca 
zostały zmienione - ZOSTAŁA BY ONA FAKTYCZNIE SIOSTRZANĄ PLANETĄ NASZEJ ZIEMI -
JAK GDYBY JEJ PRZEDŁUŻENIEM! 
Wenus obraca się wokół własnej osi bardzo powoli i to w odwrotnym kierunku niż Ziemia i pozostałe 
planety. Doba na Wenus trwa 117 dni! 
Jak już pisałem ogromne ciśnienie atmosferyczne (atmosfera składa się prawie w 95% z CO2 - czyli 
dwutlenku węgla) 100 razy większe niż na Ziemi i chmury (nie z pary wodnej jak na Ziemi) 
składające się z kwasu siarkowego i aldehydu mrówkowego w ogóle uniemożliwiają na niej 
lądowanie ludzi. Próbniki, które tam lądowały po paru godzinach były pod wpływem ogromnego 
ciśnienia atmosferycznego "zgniecione na placek" a po pewnej chwili ulegały stopieniu, temperatura 
przy powierzchni tej planety jest bowiem porażająca, a mianowicie wynosi +450 stopni Celsjusza! 
Takie niesprzyjające warunki panują obecnie na najbliższej Ziemi planecie wieczornej i porannej, 
jutrzence pięknie wyglądającej z Ziemi! 
Ba! w pewnych okresach i przy sprzyjających porach można zauważyć cienie ludzi i różnych 
przedmiotów rzucanych na powierzchnię Ziemi przez planetę Wenus! 
OGROMNA PLANETA "X" CZYLI "NIBIRU-MARDUK" ma z jednej strony ZGOTOWAĆ WIELE 
NIESZCZĘŚĆ MIESZKAŃCOM ZIEMI, ALE TEŻ Z DRUGIEJ STRONY MA TA "RDZAWA 
TARCZA" PRZYNIEŚĆ LUDZIOM W WIELKIM BOSKIM DARZE MOŻLIWOŚĆ STWORZENIA 
TAM DRUGIEJ ZIEMI!! 
M.Nostradamus wyrażnie pisze, że islam i jej planeta (Wenus) ZOSTANĄ ODMIENIONE, STANĄ 
SIĘ NIEROZŁĄCZNĄ CZĘŚCIĄ NOWEGO-LEPSZEGO ŻYCIA LUDZI!!! 
M.Nostradamus - jak już wspomniałem pisze o tym, że zmieni się cały firmament niebieski i ruch 
planet, z jego tekstów wynika, że i Mars będzie również skolonizowany przez ludzi, zresztą tak jak 
wiele innych ciał niebieskich łącznie z naszym Księżycem. 
Lecz największym darem dla ludzi ma być planeta WENUS - bo tylko na niej ludzie będą mogli w 
przyszłości chodzić bez skafandrów i swobodnie oddychać. 
Oczywiście nie stanie to się od razu ludzie ciężko się napracują przez setki lat aby z planety Wenus 
zrobić: "Drugą Jerozolimę" czyli "Drugą Ziemię!!!" 
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ALE JEDNO JEST PEWNE, BÓG TYM ZMIANOM DA WIELKI POCZĄTEK - tak jak pisze Michel 
de Nostradamus!!! 
 
A to jeden z piękniejszych tekstów Nostradamusa o tym darze Boga!!! 
! 
Gdy rdzawa tarcza zrobi swoje, 
I pokaże siłę zniszczenia i siłę odrodzenia, 
Na wiele tysiącleci opuści UKŁAD, 
Aby na rozkaz Pana znowu powrócić, 
Przed WIELKIM DNIEM JEGO CHWAŁY, 
I OSTATECZNYM DNIEM ZMARTWYCHWSTANIA! 
 
Ta przepowiednia ze względu na swój wyjątkowo religijny charakter często jest niezauważana i 
pomijana, ale wyrażnie daje do zrozumienia, że poprzez wejście tej planety w Układ Słoneczny Pan 
Bóg pokaże ludzkości swoją siłę. 
Najpierw jego dzieci (którym dał część swojego ducha i związanego z TYM DUCHEM DAR 
BADANIA I TWORZENIA!), czyli nas ukaże za wszelkie popełnione przez nas grzechy, a póżniej 
(na otarcie łez-bo nas kocha jak dobry ojciec)  DA NAM DRUGĄ JEROZOLIMĘ to jest DRUGĄ 
ZIEMIĘ PRZYDATNĄ (po naszych trudach) DO NOWEGO ZAMIESZKANIA PLANETĘ NAM 
NAJBLIŻSZĄ, NAJBARDZIEJ PIĘKNĄ I JASNĄ NA NASZYM NIEBIE- PLANETĘ; WENUS,  
WENERĘ-JUTRZENKĘ ZARANNĄ NOWEGO LEPSZEGO ŻYCIA!!! 
 
Z tej przepowiedni wynika, że "Nibiru-Marduk" w końcu opuści układ słoneczny pociągając za sobą 
ciemny olbrzymi i gęsty obłok gazu i pyłu kosmicznego, który w czasie tych trzech dni ciemności 
przysłonił nam całkowicie nasze niebo zamykając nas jak gdyby "za karę" w " przestrzennej klatce", 
aby powrócić po wielu tysiącleciach do niego (naszego układu słonecznego) z powrotem na SĄD 
OSTATECZNY-CZYLI KOŃCOWE WYPEŁNIENIE PAŃSKIEGO OBJAWIENIA-APOKALIPSY!!! 
 
Jeszcze krótko opiszę mający nastąpić krótki wybuch na Słońcu naszej gwiazdy oraz tzw: 
"ŚWIETLISTY KRZYŻ". 
 
Nasze Słońce jest gwiazdą "ciągu głównego" o typie widmowym G2V jest tak zwanym "żółtym 
karłem". 
Gdybyśmy się od niego i jego planet oddali statkiem kosmicznym na odległość około 100 lat 
świetlnych czyli około 23 parseków (kosmiczna jednostka miary, składająca się z początkowych 
słów paralaksa i sekunda) to wtedy Słońce (nie mówiąc o planetach,które świecą światłem odbitym) 
w ogóle nie było by widoczne. 
W naszej Galaktyce(przez duże "G" wymienia się zawsze naszą galaktykę), która nosi nazwę  
"Droga Mleczna" (jest ta galaktyka "spiralna z poprzeczką" są jeszcze spiralne bez poprzeczki, 
koliste, eliptyczne, nieregularne i tzw kwazary i lacertydy) zamieszkuje ponad-uwaga 400 miliardów 
samych gwiazd (słońć) większych lub mniejszych od naszego słońca (białych,czerwonych, żółtych 
karłów, a także różnych olbrzymów lub nadolbrzymów) niektóre z nich są tak wielkie jak np. 
Betelgeuse (alfa Oriona), że gdybyśmy ją postawili w miejscu Słońca to Merkury, Wenus, Ziemia i 
Mars znależli by się w jej wnętrzu i uległy by natychmiastowemu spaleniu. Jest ona 14 razy 
masywniejsza od naszego SŁOŃCA (14 słońc) i zapewne w dniu swojej śmierci jako wielki 
nadolbrzym wybuchnie w postaci tak zwanej gwiazdy "Supernowej" przemieniając się w wielką 
fizyczną "osobliwość" - to jest tzw. "czarną dziurę" (zamyka ona w swoim wnętrzu wszystko to jest: 
czas, przestrzeń i światło, co tam wpadnie nie wydostanie się już na zewnątrz) ewentualnie w 
gwiazdę neutronową lub kwarkową (tzw pulsar). 
Nasza Galaktyka to olbrzymi dysk słońć (gwiazd), planet "niby gwiazd " tzw brązowych karłów i 
"czarnych dziur", które obiegają środek naszej Galaktyki w którym znajduję się olbrzymia "czarna 
dziura" o miliardach mas naszego Słońca. Jeżeli weżmiemy pod uwagę to, że wszystkich galaktyk 
różnych typów możliwych do oglądania w części Wszechświata będącego w zasięgu naszego 
"HORYZONTU ZDARZEŃ" (do odległości około 13 miliardów lat świetlnych) jest ponad 200 
miliardów, to nic dziwnego, że STWÓRCA WSZECHRZECZY PAN BÓG POWIEDZIAŁ NAM: 
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..."ZAPEWNIAM WAS W MOIM DOMU MIEJSCA DLA WAS NIE ZABRAKNIE,GDYBY TAK BYŁO 
TO BYM WAM O TYM POWIEDZIAŁ!!! 
Po naszym zmartwychwstaniu miejsca nam nie zabraknie, bo cyt.."ZIEM JEST WIELE, A KAŻDA 
ONA POWSTAŁA i POWSTAJE Z WOLI MOJEJ" - czytaj Bożej! 
O TYM ŻE PRZEKAZY BIBLIJNE SĄ ZGODNE Z OBECNYMI ODKRYCIAMI NAUKOWYMI - JUŻ 
PISAŁEM NIE RAZ NAPISZĘ O TYM JESZCZE NA KOŃCU TEMATU TEJ STRONY dotyczącej III 
wojny światowej. 
 
Przepraszam, że zająłem się tu trochę astronomią, ale bez zobrazowania (choćby w wielkim 
przybliżeniu) WIELKOŚCI WSZECHŚWIATA to jest także naszego MIESZKANIA - DOMU 
BOŻEGO, KTÓRE ZBUDOWAŁ (STWORZYŁ) PAN BÓG, NIE MOŻNA BY BYŁO ZROZUMIEĆ 
WIELKOŚCI MYŚLI BOŻEJ CZASU I PRZESTRZENI, WSZYSTKICH WYMIARÓW ŻYCIA NIE 
TYLKO TYCH CZTERECH CZASOPRZESTRZENNYCH, ALE TAKŻE TYCH O WYŻSZYCH 
WYMIARACH (TEORIA SUPERSTRUN I MEMBRAN-ZGODNA Z ZAPISAMI BIBLII!!!), KTÓRE SĄ 
NIE WIDZIALNE DLA NASZEGO OKA I NIEOSIĄGALNE (JAK DOTYCHCZAS) PRZEZ NASZĄ 
OGRANICZONĄ WYOBRAŻNIĘ, NASZE LUDZKIE UMYSŁY!! 
 
! 
Nowa fizyka opisuje czarną dziurę. 
Po czerwcu zacznie się nowa era. 
Zna wyjście Sudan, sito Afryki rusza. 
W Narodach Zjednoczonych strach przed grupami krwi. 
 
Tekst dotyczy wydarzeń najprawdopodobniej końca XXII wieku po czwartej wojnie swiatowej. 
Sudan (leżący blisko równika stanie się olbrzymim kosmodromem z którego będą startowały statki 
kosmiczne, niszcząc swoimi startami tę część Afryki-cyt "sito Afryki". 
Narody Zjednoczone - będą już zanikać państwa. 
Strach przed grupami krwi - silna będzie jeszcze i odradzająca się od czasu do czasu więż 
narodowa i rasowa. 
 
DOKOŃCZENIE TEMATU ZWIĄZANEGO Z II KATASTROFĄ KOSMICZNA W CZASIE TRWANIA 
III WOJNY ŚWIATOWEJ-PAŻDZIERNIK ;2044? ROK! 
 
Jak już wspomniałem II katastrofa kosmiczna swoje największe natężenie będzie miała w 
październiku (początek zdarzeń - wybuch na Słońcu 4 pażdziernik) 
 
W poprzednim odcinku opisałem: Wenus - planetę kojarzoną z Islamem. 
Wspomniałem też o Słońcu naszej gwieżdzie życia (dzięki zachodzącym tam reakcjom 
termojądrowym-syntezie wodoru i helu) otrzymujemy od tej gwiazdy: ŚWIATŁO I CIEPŁO - dwa 
rodzaje energii niezbędnej do podtrzymywania na naszej Ziemi życia: w tym naszego ludzkiego 
obdarzonego dodatkowo darem NIEŚMIERTELNEGO DUCHA, KTÓRY MA BYĆ PODOBNY DO 
DUCHA ŚWIĘTEGO - TO JEST DUCHA BOŻEGO!!! 
......NIE MYŚLI WASZEGO GRZESZNEGO CIAŁA A MYŚLI CZYSTEGO DUCHA MAJĄ WAMI 
RZĄDZIĆ - WTEDY BĘDZIECIE PODOBNI DO MNIE - TAK MÓWI PAN!!! 
 
SŁOŃCE - symbol chrześcijaństwa - jak pisze Michel de Nostradamus też ma być tak jak WENUS 
(symbol islamu) - UWAGA! - PORUSZONE I ODMIENIONE!!! 
 
Proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich OBJAWIENIACH MARYJNYCH, CZY w OBJAWIENIACH 
CHRYSTUSOWYCH (nie tylko naszych czasów) OGROMNĄ ROLĘ ODGRYWA SZYBKO 
OBRACAJĄCA SIĘ TARCZA SŁONECZNA - tak było np w FATIMIE CZY MEDJUGORIE!!! 
 
TA (OCZYWIŚCIE ZŁUDNA DLA NASZEGO WZROKU) SZYBKO OBRACAJĄCA SIĘ TARCZA 
SŁONECZNA TO BOSKA ZAPOWIEDŻ A NASTĘPNIE POTWIERDZENIE OBJAWIEŃ poprzez 
niewytłumaczalny "WIDZIALNY ZNAK"!!! 
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W dniu 2 maja 1982 roku Vicka Ivankovic,najstarsza z "widzących" z Medjugorje, zapytana, co wie 
na temat ewentualnego końca objawień - mającymi nastąpić przed wielką wojną i wielkimi 
katastrofami jakie mają mieć miejsce na Ziemi - powiedziała tak cyt: 
"Podczas jednego z objawień Matka Boża powiedziała dosłownie - tak" PRZYSZŁAM TU ABY 
NAWRÓCIĆ LUDZI PO RAZ OSTATNI. NIGDY JUŻ NIE POJAWIĘ SIĘ NA ZIEMI!!!" 
To samo Matka Boża potwierdziła w dniu 25 czerwca 1982 roku (w pierwszą rocznicę objawień) 
jednemu z "widzących" z Medjugorje Ivanovi Dragicewicowi. 
Poprosił oto ojciec (opiekun) Tomislaw Vlasic. 
Dragicewic zadał Matce Bożej dwa pytania: cyt: "Czy objawienie w Medjugorie jest ostatnie?"-Matka 
Boża na to pytanie nie odpowiedziała. 
Na drugie pytanie: "Czy te objawienia są ostatnie W OBECNYM ŚWIECIE?"- 
Matka Boża odpowiedziała tak cyt: "SĄ TO OSTATNIE OBJAWIENIA!!!" 
 
A oto OSTATNIE ostrzegające HIERARCHIĘ KOŚCIELNĄ, orędzie Maryi z 23 pażdziernika 1994 
roku (wyjątek): 
 
...."Spójrzcie! świat,w którym rozszerza się coraz bardziej zło i grzech, jest zagrożony, narażony na 
niebezpieczeństwo. 
Trzeba więc, abyście-rozwijając w sobie ducha cierpienia i męczeństwa bez zwłoki przekazywali 
pragnienia zatrwożonej Matki Jej dzieciom na całym świecie. 
Podejmujcie ten ostatni wysiłek dla ocalenia świata w obecnej tak grożnej godzinie, gdy wylewa się 
już kielich BOŻEGO GNIEWU! 
Ludzkość przeżywa BOLESNE GODZINY! 
...W obecnej godzinie ODSTĘPSTWO I NIEWIERNOŚĆ rozszerza się włśnie w Kościele w 
zatrważający sposób z powodu działania MASONERII ORAZ WIELU OSÓB DUCHOWNYCH I 
ZAKONNYCH LEKCEWAŻĄCYCH SWE POWOŁANIE, ŚLEPYCH, PAZERNYCH I GŁUCHYCH 
DUCHOWO! 
NIC NIE WIDZĄ I NIC NIE ROZUMIEJĄ Z POWODU WEWNĘTRZNEGO ZEPSUCIA!!!" 
 
Z wielu objawień wynika, że za swoje przewinienia, które można określić jako- rozmijanie się słów 
wyrażanych przez niektórych kapłanów i zakonników z ambony z ich osobistymi życiowymi czynami 
- PONIOSĄ ONI SUROWĄ KARĘ!!! 
KOŚCIÓŁ MUSI WIĘC BYĆ ODNOWIONY-MA BYĆ SKROMNY TAK JAK ZA ŻYCIA 
PIERWSZYCH APOSTOŁÓW!!! 
 
NIE DZIWMY SIĘ WIĘC, ŻE M.NOSTRADAMUS OPISUJĄC III WOJNĘ ŚWIATOWĄ OPISAŁ 
STRASZNE PRZEŚLADOWANIA KOŚCIOŁA (głownie ich kapłanów i zakonników) PRZEZ 
NAJEŻDŻCÓW MUZUŁMAŃSKICH! 
 
M.Nostradamus jak już pisałem powiedział nam o tym, że 4 pażdziernika 2044? roku Słońce 
zacznie szybko wirować wokół własnej osi (TYM RAZEM NIE BĘDZIE TO ZŁUDZENIE JAK W 
OBJAWIENIACH MARYJNYCH) zapewne ze względu na zbliżającą się potężną planetę "X" czyli 
"Nibiru-Marduk" (zakłócenia ruchu będą zresztą w całym układzie słonecznym), a także 
wewnętrznymi zmianami chemicznymi i fizycznymi zachodzącym od czasu do czasu w jego jądrze. 
Nostradamus mówi nam, że Stwórca poprzez zakłócenia ruchu obrotowego Słońca i wybuchu 
plazmy na jego powierzchni pokaże nam,że NAD SYMBOLEM CHRZEŚCIJAŃSTWA (NASZYM 
SŁOŃCEM TEZ MA WŁADZĘ!) 
POKAZUJE NAM ,ŻE ZA ZŁE UCZYNKI KAŻE I MUZUŁMANÓW I CHRZESCIJAN! 
ZMIENIA ICH SYMBOLE: SŁOŃCE I WENUS!!! 
 
Należy zaznaczyć, że M.Nostradamus pisze, że Słońce tak jak Wenus też się zmieni fizycznie 
ichemicznie na lepsze! 
Słońce po po oddaleniu się planety "Nibiru-Marduk" będzie bardziej spokojne i przewidywalne! 
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Przy końcu przejścia Obraz Słońca się uspokoi, 
Mniej plam, więcej spokoju, 
Ziemia stanie się cieplejsza bardziej przyjazna, 
Bo taka jest wola Pana! 
 
Od razu powiem, że jest to dla mnie trochę dziwna przepowiednia, bo Słońce jako gwiazda "ciągu 
głównego" jest na ogół gwiazdą spokojną. 
Cykle występowania plam to 11 lat-od minimum do maksimum ich występowania. 
W/g mojej wiedzy czym więcej plam na Słońcu tym klimat na Ziemi cieplejszy (zimy łagodniejsze), a 
czym mniej plam tym klimat na Ziemi chłodniejszy (zimy ostre). 
Obecnie skończył się największy cykl występowania plam na Słońcu (obecnie obserwując Słońce to 
widać, że plam na nim prawie nie ma) więc zimy muszą być ostrzejsze, aż do skończenia 11 
letniego cyklu. 
Wydaje mi się,że niektóre osoby nie znające się zupełnie na różnych zjawiskach astronomicznych 
głównie w temacie tak zwanej - "ewolucji gwiazd" przewidują bardzo pochopnie, albo ocieplenie 
klimatu pod wpływem działalnoości człowieka, albo oziębienie klimatu co spowoduje przyjście wg 
nich nowej epoki lodowej. 
W/g mnie jedni i drudzy się mylą. 
Cztery lata temu rozmawiałem na ten temat ze znanym astrofizykiem amerykańskim-pokazałem mu 
przytoczony powyżej tekst M.Nostradamusa i zapytałem się go - jak to jest możliwe, że plam na 
Słońcu nie będzie bo 11 cykl zaniknie lub się wydłuży np do 30 lub więcej lat,ale najważniejsze jest 
to, że przyszłe Słońce (te po II katastrofie kosmicznej) będzie dawało więcej ciepła i światła pomimo 
nie występowania plam!? 
Otóż odpowiedział mi, że JEST TO ZUPEŁNIE MOŻLIWE!!! 
Słońce w/g niektórych wyliczeń istnieje 4,6 miliarda lat. (uformowało się z zagęszczenia obłoków 
międzygwiezdnych - najpierw w formie tzw "globul") i od tego czasu zwiększyło swój promień w 
przedziale 8 do 12% a jasność o 27 %. 
Niektórzy uczeni astrofizycy uważają,że Słońce jest starsze i liczy ponad 5 miliardów lat, w związku 
z powyższym wodór już został w wyniku przetworzenia w reakcjach termojądrowych na hel 
(fuzja:proton-proton pp) znacznie zużyty. Obecnie przyjmuje się,że zawartość wodoru w jądrze 
Słońca wynosi 40% (w młodym Słońcu było to 73%). Ale jak powiedział astrofizyk przy założeniu, że 
Słońce jest starsze może go być tylko około 35%. 
Pozatym powiedział mi, że zmiana jasności Słońca i inne zmiany nie muszą następować powoli  a 
mogą nastąpić skokowo w bardzo krótkim czasie np;kilku dni!!1 
Tak więc tekst Nostradamusa -MOŻE BYĆ PRAWDZIWY I JEST WYTŁUMACZALNY 
NAUKOWO!!! 
Rozmawiałem z nim również na temat zmian klimatycznych na Ziemi w zamierzchłej przeszłości 
terażniejszości i przyszłości. 
Powiedział mi on, że prócz wielu czynników (co nie zawsze robią klimatolodzy), należy brać pod 
uwagę ruch obiegowy Słońca wokół środka naszej Galaktyki to jest "Drogi Mlecznej". 
Słońce obiega ten środek (wielką czarną dziurę) z prędkością 220 km na sekundę (ze wszystkimi 
planetami-całym układem solarnym) w czasie 226 milionów lat i obecnie po swoim powstaniu obiegł 
już środek Galaktyki 20 razy. 
W tym czasie przechodził wiele razy przez olbrzymie obłoki ciemnej materii galaktycznej. 
Zaciemnienie Słońca powodowało mniejszy dopływ światła i ciepła do Ziemi - czyli powstawaniu tzw 
"epok lodowych! 
 
 
 
Dokończenie tematu II katastrofy kosmicznej. 
  
 
M.Nostradamus pisze też tak o;Świetlistym Krzyżu"na niebie świecącym przez trzy dni nad całym 
GLOBEM ZIEMSKIM!!!; 
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Gdy na Ziemi przez DNI TRZY dzieją się straszliwe rzeczy, 
nieprawą bezwzględną siłą szatana i jego sług, 
Kolorowe krystaliczne smugi są ratunkiem, 
dla wytrwałych w świętych liczbach Najwyższego Słowa! 
Ich WARA I MODLITWA uchroni świat przed zupełną zagładą, 
Tylko dla nich nowa Ziemia i Wielka prorocza PRZYSZŁOŚĆ! 
 
Czyżby w 4 wierszu chodziło Nostradamusowi o święte liczby Biblii-czyli "Kod Biblii"? 
Na ogół wielu autorów piszących o M.Nostradamusie unika religijnych tekstów jego autorstwa. 
Ja staram się pokazać zarówno jego wielką wiarę jak i jego wątpliwości - BA! - bunt przeciwko 
hierarchom kościelnym, którzy "plamią" kościół swoimi –cyt " złymi i niegodnymi uczynkami" 
Michel Nostradamus napisał taki tekst co do postępowania niektórych kapłanów,że pozostawię go 
bez komentarza. 
 
Centuria uratowana przez sekretarza M.Nostradamusa - na jej górze zamiast numerów trzy krzyże 
zaznaczone ręką autora. Oto ona: 
 
+ + + 
Jeden język ale w rozdwojeniu jak u szatańskiego węża: 
dla wiernych czyste słowo, dla was mamona i gwałty! 
Ręka Półksiężyca zgotuje wam ciężki los, 
Najpierw iskra, a póżniej tarcza połączą was w uścisku SZATANA! 
 
Michel de Nostradame bardzo przeżył rozpad Kościoła czyli tzw postępującą reformację. 
Gdy zaatakował władze kościelne za osobiste bogacenie się ich kosztem wiernych i nieetyczne 
życie niektórych kapłanów - natychmiast stał się wrogiem Kościoła i jego różnych instytucji! 
 
Tak więc nie tylko jego centurie ale i krytyczna reakcja na złe postępowanie niektórych hierarchów 
stała się POWODEM WIELU NIKCZEMNYCH ATAKÓW!!! 
 
M.Nostradamus dał nam do zrozumienia,że reformacja i podział kościoła na zachodzie 
(protestantyzm)niczego niektórych kapłanów i zakonników nie nauczy!!! 
 
Ta średniowieczna sytuacja przed III wojną światową się powtórzy-mimo licznych prób 
ekumenicznego zjednoczenia, po inwazji islamu dalsze podziały w Kościele rzymskokatolickim 
STANĄ SIĘ FAKTEM!!!  
 
Po opuszczeniu Układu Słonecznego przez wielką planetę "Nibiru-Marduk" świat (Ziemia) i Układ 
Słoneczny przyjmą inny obraz! 
 
Jaka będzie Ziemia po II katastrofie kosmicznej, jak będzie wyglądała, postaram się opisać to w 
poniedziałek. 
Pózniej opiszę OSTATNI ETAP WOJNY,lata;2045?-2048? - zakończenie wojny i krajobraz po 
wojnie. 
 
Centuria VIII czterowiersz 77; 
Antychryst już wkrótce upadnie bez siły. 
Siedem i dwadzieścia lat spędził w wojnie. 
Nie żyją szerzący niezgodę, jeńcy precz wygnani. 
Krew, trupy, woda czerwona od krwi ziemię pokryły. 
 
Wynika z tego czterowiersza,że szykują się nowe ciężkie walki ale sytuacja się drastycznie zmieni!!! 
"CUD KRZYŻA" SPOWODUJE, ŻE TYM RAZEM MUZUŁMANIE NA SWOICH ODWIECZNYCH 
TERENACH, AFRYKI I AZJI SAMI NIE PRZYMUSZANI DO TEGO PRZEZ ZAKONY ZBROJNE 
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HENRYKA, BĘDĄ MASOWO SIĘ CHRZCILI I PRZYSTĘPOWALI DO NOWEGO (jakże już innego-
odmienionego Zjednoczonego Apostolskiego Kościoła Chrześcijańskiego). 
 
ANTYCHRYST-MAHDI BĘDZIE TYMI WYDARZENIAMI PRZERAŻONY! -A HENRYK V- O CZYM 
POWIE TO GŁOŚNO WE WSZYSTKICH MEDIACH NA CAŁY ŚWIAT cytuję "JESTEM Z TEGO 
POWODU SZCZĘŚLIWY" ZATRYUMFUJE!!! 
 
I TO OD TEJ PORY NA HENRYKA V BURBONA WSZYSCY ZACZNĄ MÓWIĆ cyt "HENRYK V 
SZCZĘŚLIWY!!!" 
 
Przeczytałem wasze teksty od mojego ostatniego piątkowego wpisu. 
 
Jest jedno bardzo istotne i ważne pytanie (wątpliwości) na które poniżej postaram się odpowiedzieć, 
a dotyczy ono planety Wenus. 
 
Na pozostałe pytania będę odpowiadał po zakończeniu tematu dotyczącego III wojny światowej, 
zamierzam ten temat dokończyć jutro względnie pojutrze. 
Na Wasze pytania ze względu na wyjazd do USA będę mógł odpowiadać maksymalnie do końca 
przyszłego tygodnia. 
 
Odpowież dotycząca planety Wenus. 
 
Ja też miałem wątpliwości czytając teksty M.Nostradamusa co do zmiany temperatury tej planety 
(drastycznego obniżenia się jej), która ma nastąpić w wyniku zwiększenia jasności Słońca. 
Też przypuszczałem zdroworozsądkowo, że skoro ma wzrosnąć temperatura Ziemii, to powinna też 
wzrośnąć temperatura powierzchni planety Wenus, która w tej chwili jest dla życia zabójcza i wynosi 
średnio +450 stopni Celsjusza. 
Otóż i te teksty M. Nostradamusa pokazałem znanemu astrofizykowi. 
I co się stało? 
Szybko wyprowadził mnie z błędnego myślenia!!! 
Po przeczytaniu tekstów jasnowidza powiedział mi, że te teksty NIE SA SPRZECZNE Z TEORIAMI 
NAUKOWYMI, ŻE JEST TO MOŻLIWE!!! 
Oto jego wyjaśnienia. 
W okół każdej gwiazdy (słońca) istnieje tzw EKOSFERA (przestrzeń ekosferyczna), która jest różna 
w zależności od jej wielkości i jasności. 
Ekosfera jest to przestrzeń wokół gwiazdy (słońca), na której możliwe jest życie biologiczne - w tym 
wypadku chodzi nam o życie typu ziemskiego, które jest oparte na chemicznych wiązaniach węgla. 
Niektórzy uczeni chemicy przypuszczają bowiem, że w kosmosie życie biologiczne może być oparte 
tylko na dwóch pierwiastkach to jest albo węglu, albo krzemu. 
Wówczas inna dla każdego życia byłaby tzw :EKOSFERA. 
My rozpatrujemy tu życie typu ziemskiego, którego "budulcem podstawowym" jest węgiel. 
Gwiazda (słońce) musi być stabilna, a więc musi to być gwiazda tzw "ciągu głównego" podobna do 
naszego Słońca, a nie gwiazda zmienna (zmieniająca co kilka dni, miesięcy lub lat swoją jasność i 
objętość) tak jak np: tzw "CEFEIDY". 
 
Ciąg dalszy odpowiedzi na pytanie-odnośnie planety Wenus. 
 
Gdyby nasza Gwiazda czyli Słońce była np. taką "cefeidą" - czyli gwiazdą zmienną temperatura na 
Ziemi wahała by się od temperatury kilku stopni na plusie do kilkuset stopni na plusie w okresach 
kilkudniowych, kilkumiesięcznych, lub kilkuletnich. 
Ta niestabilność nie pozwoliła by na ukształtowanie i utrzymanie się życia na naszej planecie. 
 
Obecnie tzw sfera strefa ekosferyczna (EKOSFERA) wokół naszej Gwiazdy, czyli Słońca rozciąga 
się od odległości 105 milionów kilometrów do odległości 235 milinów kilometrów od Słońca. 
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W tej Ekosferze słonecznej znajdują się obecnie Wenus - średnio 108 milionów kilometrów od 
Słońca, Ziemia z Księżycem-średnio 149 milionów kilometrów i Mars średnio 228 milionów 
kilometrów od Słońca. 
Planeta leżąca w ekosferze musi być planetą lub księżycem - czyli globem o powierzchni skalistej, 
wodnej lub mieszanej (jak Ziemia) a nie bez powierzchni twardej będąc wielką kulą gazową 
(mieszaniną gazów) jak 4 wielkie planety leżące dalej od Marsa czyli: Jowisz, Saturn, Uran i 
Neptun. Te cztery planety tak jak ich księżyce znajdują się zresztą poza ekosferą. 
Nie znaczy to jednak,że na jednym z księżyców Jowisza tzw "Europie" nie może pod powierzchnią 
wodnego lodu (lód może się składać nie tylko z wody H2O, ale również przy odpowiednio niskiej 
temperaturze całkowicie z dwutlenku węgla CO2) znajdować się jakaś forma życia. 
Jeżeli pod warstwą skutej lodem "Europy" (księżyca Jowisza jeden z wielu) znajduje się termiczny 
(ciepły) wodny ocean przy odpowiednich innych warunkach, to może i tam istnieć jakieś życie. 
Oczywiście wówczas życie znajdowało by się poza ekosferą słoneczną, ale na razie są to tylko 
hipotezy. 
Merkury leży za blisko Słońca i uwaga ma za małą masę,żeby utrzymać odpowiednią atmosferę. 
Nasza atmosfera (ziemskiego typu) uciekła by z Merkurego z powodu słabego przyciągania tej 
planety. 
Również Księżyc ma za małą masę (chociaż znajduje się tak jak Ziemia w ekosferze słonecznej), 
aby utrzymać jakąkolwiek atmosferę. 
Tak więc planeta lub księżyc leżący w ekosferze musi być nie tylko planetą skalistą,ale również 
mieć odpowiednią masę-czyli wielkość-co zapewnia odpowiednie przyciąganie. 
Jak powiedział mi znany astrofizyk taka planeta lub księżyc znajdujący się w ekosferze musi mieć 
masę w granicach od  0,3 do 4 mas ziemskich (Ziemia=1). 
W naszym Systemie (układzie Słonecznym) jak powiedział mi astrofizyk odpowiednią masę 
(zawartą w tych granicach) mają tylko ZIEMIA i WENUS (0,815 masy Ziemi). 
Mars ma masę poniżej dolnej granicy czyli 0,105 masy Ziemi. 
Dlatego z powodu małego przyciągania Mars ma rzadką atmosferę,która z powodu niskiego 
ciśnienia atmosferycznego (około 6 milibarów tj. 610 paskali - czyli 0,76 ciśnienia atmosferycznego 
Ziemi, przy powierzchni planety) uniemożliwia na niej występowanie wody w stanie płynnym. 
 
Wenus ma natomiast jeden zasadniczy mankament!!! 
 
Otóż planeta ta bardzo powoli obraca się wokół własnej to jest około 243 dni ziemskich, a ponieważ 
kąt nachylenia osi wenusjańskiej wynosi około 177 stopni w stosunku do orbity - to Wenus obraca 
się wokół własnej osi odwrotnie niż Ziemia i inne planety i doba tam trwa 117 dni ziemskich (tyle 
trwa dzień wenusjański). 
Gdyby Wenus obracała się tak jak Ziemia(około;23 godziny 56 minut) - czy Mars (około 24 godziny 
39 minut) warunki na niej BYŁYBY BARDZO PODOBNE DO ZIEMSKICH!!! 
 
TAK WIĘC ZNANY ASTROFIZYK POWIEDZIAŁ MI ,ŻE GDYBY PLANETA "X"-CZYLI "NIBIRU-
MARDUK" PRZECHODZĄC OBOK WENUS POD WPŁYWEM SWOJEJ POTĘŻNEJ MASY 
ODPOWIEDNIO "ZAKRĘCIŁA JĄ" (WENUS) - ODWRACAJĄC JEJ OŚ I PRZYSPIESZAJĄC 
OBROTY, CZYLI ZMNIEJSZAJĄC DOBĘ DO TEJ ZIEMSKIEJ LUB MARSJAŃSKIEJ -TO 
NIECHYBNIE WARUNKI KLIMATYCZNE MUSIAŁY BY NA NIEJ RADYKALNIE SIĘ ZMIENIĆ!!! 
 
JEDNA POŁOWA WENUS NIE BYŁA BY TAK DŁUGO WYSTAWIONA NA OGRZEWANIE DO 
SŁOŃCA-TO JEST PRZEZ 117 DNI-NIE ZDARZYŁA BY SIĘ NAGRZAĆ DO WYSOKICH 
TEMPERATUR!!! 
 
UCZONY TEN POWIEDZIAŁ MI TEZ,ŻE GDYBY NA ZIEMI DOBA TRWAŁA PRZEZ OKOŁO 117 
DNI, CZYLI TAK JAK NA WENUS TO TEMPERATURA NA NIEJ (ZIEMI) WYNOSIŁA BY GRUBO 
PONAD 300 STOPNI CELSJUSZA-CZYLI WÓWCZAS ŻYCIE NA ZIEMI BYŁO BY NIEMOŻLIWE!!! 
 
Tak więc jak mi ów uczony powiedział odległość planety od gwiazdy jest jednym ale nie jedynym 
warunkiem POWSTANIA NA NIEJ ŻYCIA!!! 
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NASTĘPNIE WYJAŚNIŁ MI, ŻE PRZECIEŻ MASY PLANET SĄ WYKORZYSTYWANE DO 
PRZYSPIESZANIA TZW PRÓBNIKÓW POZAZIEMSKICH. 
Otóż np. próbnik który podąża na Marsa nie leci do niego od razu - trwało by to bardzo długo. 
Do tego wykorzystuje się często np Wenus. 
Próbnik najpierw więc leci do Wenus a nie do Marsa ! - jak założono - czyli planety bliższej Słońcu -
a następnie pod wpływem silnego pola grawitacyjnego tej planety (Wenus) kilkakrotnie przyspiesza-
jest pod odpowiednim wyliczonym kątem (dla innej planety jest inny kąt odrzutu) wyrzucany tak jak 
z procy w kierunku Marsa - także leci wielokrotnie szybciej i pomimo dłuższej drogi w pobliżu Marsa 
znajduje się o wiele szybciej,niżby leciał z Ziemi do niego bezpośrednio! 
TAK SIŁA GRAWITACJI JEST WYKORZYSTYWANA OBECNIE (ze względu na oszczędność 
paliwa) DO PODRUŻY MIĘDZYPLANETARNYCH! 
 
OBECNIE NIEKTÓRZY UWAŻAJĄ, ŻE WŁAŚNIE JUŻ KIEDYŚ PLANETA "X" ZAHAMOWAŁA 
OBRÓT PLANETY WENUS I ŻE TERAZ PO POWROCIE MOŻE ONA ZNOWU POD WPŁYWEM 
SWOJEGO POTĘŻNEGO POLA GRAWITACYJNEGO PRZYWRÓCIĆ JEJ PIERWOTNY SZYKI 
OBRÓT WOKÓŁ OSI UPODABNIAJĄC JĄ DO ZIEMI - JAK TO PRZEWIDZIAŁ JASNOWIDZ I 
PROROK MICHEL NOSTRADAMUS!!! 
Czy tak będzie? - zobaczymy! 
 
ZIEMIA PO 23 LATACH (OD 2021 ROKU?) TRWANIA TRZECIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ I DWÓCH 
KATASTROFACH KOSMICZNYCH-ROK 2044? 
 
Czytając starożytne kroniki rzymskich historyków doszedłem do wniosku, że o wydarzeniach sobie 
współczesnych myśleli oni kategoriami WIELU LUDZI NASZYCH CZASÓW!!! 
 
Otóż ci wielcy ludzie jak na owe czasy; republiki rzymskiej - czy póżniejszego cesarstwa rzymskiego 
- NIE WYOBRAŻALI SOBIE ZUPEŁNIE, ŻE TAK "WIECZNA" I POTĘŻNA RZYMSKA KULTURA I 
OLBRZYMIE NAJBARDZIEJ W TEJ CZĘŚCI ŚWIATA LUDNE i SILNE GOSPODARCZO, 
TECHNICZNIE I CYWILIZACYJNIE PAŃSTWO RZYMSKIE MOŻE UPAŚĆ POD NAPOREM 
DZIKICH ZACOFANYCH CYWILIZACYJNIE I NIELICZNYCH HORD BARBARZYŃSKICH 
PLEMION. 
NIE MOGŁO TO "ZMIEŚCIĆ SIĘ W ICH GŁOWACH" DOTRZEĆ DO ICH UGRUNTOWANEJ 
ŚWIADOMOŚCI, ŻE RZYM MOŻE UPAŚĆ!!! 
A przecież po upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego w roku 476 naszej ery nastąpiła prawie 
dwustuletnia zapaść cywilizacyjna i kulturowa. 
Podobnie w tych samych czasach działo się we wschodniej Azji po upadku chińskiego potężnego 
państwa "HAN-ŻEN". 
Szereg wynalazków technicznych wojskowych itd uległo zapomnieniu. 
Zapomniano jak się buduje 3 lub 4 piętrowe murowane domy mieszkalne, akwedukty, mosty, bite 
drogi itd. 
Olbrzymie miasta (np. Rzym czy Czangan w Chinach liczyły ponad 1 milion mieszkańców - każde z 
osobna) całkowicie zniknęły lub zostały zmarginalizowane. 
Ludność miasta - Rzym z 1 miliona w roku 350 zmniejszyła się do około 20 tysięcy w roku 450-czyli 
w okresie około 100 lat!!! Szereg budowli, w tym słynne Koloseum po prostu rozbierano i cegłę lub 
bloki kamienne z ich rozbiórki wywożono do budowy zamków lub domów nowych właścicieli 
ziemskich. 
ŻYCIE Z MIAST PRZENIOSŁO SIĘ NA WIEŚ!!! 
Całe państwo RZYMSKIE W ROKU 350 LICZYŁO PONAD 60 milionów mieszkańców. 
W roku 450 na tym samym obszarze mieszkało tylko około 15 milionów ludzi. 
 
A PRZECIEŻ NIE BYŁO WTEDY BRONI MASOWEJ ZAGŁADY I WIELKICH KATASTROF 
KOSMICZNYCH!!! 
 



 220 

CZY OBECNE WIELKIE ŚWIATOWE MOCARSTWA MOGĄ UPAŚĆ, LUB ICH POTĘGA MOŻE 
BYĆ BARDZO ZREDUKOWANA?! 
Ja tak jak M.Nostradamus twierdzę, że jest to możliwe a nawet pewne! 
 
NALEŻY PAMIĘTAĆ ŻE ZAWSZE TAK BYŁO I JEST, ŻE NIC NIE JEST TRWAŁE RÓWNIEŻ W 
HISTORII LUDZKOŚCI! 
JEDNE MOCARSTWA (KTÓRYCH CZAS MINĄŁ) ZAWSZE SĄ ZASTĘPOWANE INNYMI, 
CZASAMI NAWET POTĘŻNIEJSZYMI !!! 
M.Nostradamus wyrażnie mówi, że np Rosja zginie całkowicie, nie tylko przestanie być 
jakimkolwiek mocarstwem, ale przestanie istnieć w ogóle jako państwo!!! 
USA staną się zwykłym mocarstwem jednym z wielu - przestaną być tzw "supermocarstwem". 
I tak o wielu krajach można tu pisać ich losy będą bowiem różne. 
To tak jak w życiu człowieka, bywają chwile radości i bogactwa i smutku i biedy itd! 
DO GRONA WIELKICH MOCARSTW OPRÓCZ NOWEGO USA BĘDĄ SIĘ ZALICZAŁY RÓWNIEŻ 
:FRANCJA I POLSKA, A NA INNYCH KONTYNENTACH 
NAJPRAWDOPODOBNIEJ;CHINY,INDIE,BRAZYLIA,A PÓŻNIEJ (wyzwolona od okupacji 
francuskiej):TURCJA ,A TAKŻE np:RPA i NOWA WIELKA KOLUMBIA,ORAZ MEKSYK. 
 
NIEKTÓRE PAŃSTWA BĘDĄ ZLIKWIDOWANE,NIEKTÓRE BĘDĄ DOPIERO POWSTAWAŁY! 
 
Ale zmiana MAPY GEOPOLITYCZNEJ TO JEDNO! 
Ulegnie też zmiana MAPY GEOGRAFICZNEJ I KLIMATU!!! 
jak już pisałem wiele kontynentów (w tym Europa) zmieni swój kształt. 
Wiele wysp szczególnie oceanicznych zostanie zatopionych na zawsze ,ale wiele też powstanie 
nowych. 
Wiele jezior zniknie, wiele rzek zmieni swój bieg, wiele też nowych jezior i rzek powstanie. 
 
Jak pisze M.Nostradamus już przy końcu wojny stare mapy geograficzne nie będą w ogóle 
przydatne, staną się tylko tzw: zabytkiem (reliktem) historycznym. 
 
Na Ziemi wyginie też wiele gatunków zwierząt i roślin. 
Ale nie martwmy się - około 200 lat póżniej to jest w XXIII wieku jak pisze Nostradamus ludzie będą 
mogli odtwarzać genetycznie wymarłe rośliny i zwierzęta: 
 
! 
Ze starych kości zwierząt i śladów roślin, 
wydobywanych z różnych wód, skał i ziemi, 
Ludzie nauczą się odtwarzać to, 
co dawniej żyło ale umarło dla dobra współczesnych. 
 
Widać, że Nostradamus przewidział to nad czym obecnie pracują uczeni - to jest przy pomocy 
genetyki ludzie mają w przyszłości nauczyć się odtwarzania wymarłych dawno gatunków: zwierząt i 
roślin. 
 
W czasie 23 lat III wojny światowej (jak już pisałem) i w wyniku dwóch katastrof naturalnych 
drastycznie spadnie liczba ludności Ziemi, najprawdopodobniej z 9 miliardów (przed samą III wojną) 
do - jak niektórzy przypuszczają - nawet zmniejszy się do 5, 4 lub nawet 3 miliardów. 
 
Nigdy przedtem,ani potem jak pisze M.Nostradamus nie było i nie będzie tak tragicznej wojny i tak 
wielkiego spadku liczby mieszkańców Ziemi!!! 
Na jakieś 50 lat po wojnie nastąpi cywilizacyjny zastój techniczny a nawet cofnięcie się ludzkości w 
rozwoju! 
Przy końcu XXI wieku ma nastąpić olbrzymi rozwój cywilizacyjny i technologiczny - ten skok 
przyczyni się do WEJŚCIA LUDZKOŚCI W PRAWDZIWĄ ERĘ PODBOJU KOSMOSU ORAZ 



 221 

ZWIĄZANYM Z TYM POWOLNYM ZANIKIEM OBECNYCH PAŃSTW NARODOWYCH, KTÓRE 
CAŁKOWICIE JAK PISZE M.NOSTRADAMUS MAJĄ ZNIKNĄĆ W XXIV WIEKU!!! 
 
WIELKIE KONTRNATARCIE W LATACH:2045?-2048?!!! 
 
Zanim zacznę kontynuować temat to wyjaśnię, że moje teksty astronomiczne służą mi tylko po to, 
żeby zbadać czy np przejście blisko planet wewnętrznych czyli: Merkurego, Wenus, Ziemi z 
Księżycem i Marsa - wielkiej planety "X" czyli "Nibiru-Marduk" wielkości Neptuna lub Urana może 
spowodować takie zmiany w ruchach planet jakie w swoich wizjach przedstawił Michel 
Nostradamus. 
Otóż w skrajnych przypadkach (jak mi mówił znany astrofizyk) ta wielka planeta może w ogóle z 
ogromną szybkością wyrzucić z Układu Słonecznego(Solarnego-Sol-Słońce) którąś z tych planet-
wówczas była by to w przypadku Ziemi i życia na niej wielka tragedia - wszystko co może się 
zdarzyć zależy od wielu czynników głownie tzw trajektorii ruchu wszystkich wymienionych planet i 
ich mas. 
 
DLA NAS ISTOTNE JEST,ŻE ZNANY ASTROFIZYK UZNAJE WIZJE M.NOSTRADAMUSA ZA 
NIESPRZECZNE Z NAUKĄ-ZA BARDZO PRAWDOPODOBNE-I TO JEST DLA OPISU ZDARZEŃ 
ZWIĄZANYCH Z III WOJNĄ ŚWIATOWĄ NAJWAŻNIEJSZE!!! 
 
A teraz kontynuacja tematu: 
 
Pierwsza ofensywa koalicji aliantów;Nowego USA, Francji Henryka Szczęśliwego, Wielkiej Brytanii i 
innych sojuszników doprowadziła do wyzwolenia z wojsk (turbanów) Kalifatu Wielkiego Talibanu 
prawie całej Europy w jej granicach geograficznych. 
Część wschodnią i część państw bałkańskich zajęła nowa Polska wielkiego Króla zwanego w 
przepowiedniach Wielkim Krakiem, III Krakiem, Królem Królestw, Pogromcą Królestw, Królem 
Pięciu Narodów, póżniej Królem Dwunastu Narodów, oraz ostatecznie Królem Polski i Trzynastu 
Narodów, a także innymi podobnymi przydomkami. 
Prawie cała Europa została podzielona pomiędzy Francję i Polskę. 
Po Wielkiej Wojnie Braterskiej rozpadła się na kilka niezależnych państw Wielka Brytania. 
Powstały tam Zjednoczone Królestwo Anglii i Kornwalii,Królestwo Walii i Wyspy Man, Zjednoczone 
Królestwo Szkocji i Piktii, oraz Zjednoczona Irlandia do której przyłączono Ulster (Irlandię 
Północną). 
O tym wszystkim dokładnie napisał Nostradamus w tekście wyroczni pod znamiennym tytułem 
"Britanica". 
Francja, Hiszpania, Italia (Włochy), Szwajcaria, część południowych i zachodnich Niemiec, Grecja, 
Macedonia, Albania, a także zachodnia Turcja wraz z Miastem Henryka (Stambułem) zostało 
przyłączonych do Królestwa Francji i Zjednoczonych Narodów Zachodniej Europy. 
Niepodległa pozostała po wyzwoleniu przez Henryka - Portugalia. 
Szwecja i Norwegia a także Dania zjednoczyły się w Zjednoczone Królestwo Danii i Skandynawii, 
przy czym Skandynawia została wyspą na skutek połączenia zatoki Botnickiej (Bałtyku) z Morzem 
Arktycznym. 
Również Dania została wyspą wskutek rozerwania się w wyniku wielkiej fali morskiej (II katastrofa 
kosmiczna) kanału kilońskiego, który zamieniony został w wielką cieśninę odgradzającą 
dotychczasowy półwysep jutlandzki od Niemiec. 
Nawiasem mówiąc w czasie Wielkiej Wojny Braterskiej Wielkiej Brytanii z Francją w Skandynawii 
tubylcy dokonali WIELKIEJ RZEZI MUZUŁMANÓW o której Nostradamus napisał tak:  
! 
W krajach Vikingów Wielkie Przebudzenie, 
Krzyż Chrystusa na Nowo Podniesiony, 
Wielka Zemsta dotychczas spokojnych ludów, 
Nowy król Rodryk, Krwawy Burzycil, 
Przez dwa lata czyścił nowe wielkie wyspy, 
Od świątyń i fanatycznych wyznawców Proroka! 
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Część Holandii, która uratowała się przed zalewem wód Morza Północnego złączyła się z powrotem 
z flamandzką częścią Belgii w Zjednoczone Królestwo Niderlandów. Belgia przestała istnieć bo jej 
część francuskojęzyczna (walońska) przyłączyła się do Francji Henryka Szczęśliwego. 
W części Niemiec powstało kila państw:Saksonia,Bawaria (włączona do niej została Austria) i 
szereg pomniejszych, które stały się państwami zależnymi od Francji. 
Kilkanaście lat po wojnie Henryk Szczęśliwy ostatecznie wszystkie je przyłączył do swojego 
państwa. 
W ten sposób (wynika to z przepowiedni Nostradamusa) - jakiekolwiek Niemcy lub państwa 
niemieckojęzyczne w ogóle przestaną istnieć. 
Jak już wspomniałem Polska zajęła mniej więcej tereny byłej NRD po Łabę z całkowicie 
zniszczonym Berlinem, który już nigdy nie będzie odbudowany. 
Polacy po wojnie rozpoczną "Wielką Kolonizację" tych ziem tzw "Wielką Akcję Osadniczą" po Labę i 
Salę tak jak to było po II wojnie światowej na ziemiach zachodnich to jest ziem po Odrę i Nysę 
łużycką. 
W 15 lat po wojnie nastąpi nowy podział korzystniejszy dla Polski, który tym razem ustanowi stałą 
(na ponad 150 lat!) granicę polsko-francuską!!! 
Na wschodzie jak już pisałem, Polska podporządkuje sobie wszystkie kraje nadbałtyckie: Estonię, 
Lotwę i Litwę - włączając je do swego państwa. Włączona zostanie też cała Białoruś i Ukraina oraz 
Kubań po góry Kaukaz. Na wschodzie do Polski wejdzie też część ziem etnicznie rosyjskich (choć 
już wyludnionych jak tzw "Smoleńszczyzna". Na wschodzie w krajach bałtyckich, Białorusi, Ukrainie 
i częściowo w Rosji odbędzie się również szeroko zakrojona akcja osadnicza ludności polskiej w 
której wielką rolę odegra Wielki Król Polski i Nowy Kościół Chrystusa!!!. Rosja jako tzw Młode 
Carstwo ze stolicą w Twerze (Rosja Twerska-Moskwa i Sankt Petersburg będą całkowicie 
zniszczone i nigdy nie zostaną odbudowane) będzie na wschodzie nie sięgało nawet do Uralu - bo 
ze stolicą w Kazaniu powstanie Wielki Sułtanat Tatarski (popierany Przez Taliban i Chiny), który w 
latach 2045-2048 Polska podbije likwidując ostatecznie to państwo. 
Rosję Twerska (uzależnioną od Polski) całkowicie zlikwiduje Polski Król (III Krak)w w kilkanaście lat 
po III wojnie światowej po wybuchu wielkiego antypolskiego powstania i interwencji zbrojnej 
nazwanej przez Polaków "Słodką Zemstą". 
Po wojnie polsko-chińska granica zostanie ustalona za Uralem gdzieś w zachodniej Syberii. 
Jeśli chodzi o Turcję to w czasie wojny zostanie przyłączona do Francji i całkowicie 
zchrystianizowana. 
Kilkadziesiąt lat po wojnie, Turcy odzyskają niepodległość, ale będą już gorliwymi chrześcijanami. 
Miasto Henryka (Stambuł-Konstantynopol) nigdy już nie zostanie turecki. 
 
Przedstawiłem sytuację w Europie tę po II katastrofie kosmicznej jak też wiele lat po niej i po III 
wojnie światowej abyście się zorientowali jak OLBRZYMIE BĘDĄ TO GEOPOLITYCZNE I 
GEOGRAFICZNE ZMIANY!!! 
 
! 
Floty; Ameryki, Francji, Polski i Anglii, 
Staną u bram słupów Herkulesa, 
ku ich zaskoczeniu armada izmaelitów opuszcza flagi, 
Desanty sprzymierzeńców prawie bez walk, 
zajmują żyzne ziemie północnej Afryki, 
Od Atlantyku po Synaj wszędzie wiszą lilie Szczęśliwego! 
 
Jak widać po wojnie Braterskiej następuje porozumienie pomiędzy Francją Henryka Szczęśliwego a 
Generałem - Dyktatorem USA. 
Za uznanie niepodległości Anglii po klęsce w wojnie z Francją następuje podpisanie nowego 
sojuszu-w Hiszpanii (część nowej Francji) w Saragossie (ma odbyć się tam "Wielki Bal"królów i 
dyktatorów koalicji antytalibańskiej,antyindonezyjsko-malajskiej i antychińskiej (bal podobny do tego 
w Wiedniu w roku 1815). 
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W czasie tego balu mało co nie dojdzie do zerwania co dopiero podpisanego "TRAKTATU W 
SARAGOSSIE!" 
Przyczyna ma być dość groteskowa to jest prozaiczna, o podłożu romantycznym, którą 
M.Nostradamus porównuje do "WOJNY TROJAŃSKIEJ o PIĘKNĄ HELENĘ"-CHOCIAŻ WOJNY O 
PIĘKNĄ IZABELĘ DE BURBON NIE BĘDZIE-CHOCIAŻ MAŁO BĘDZIE BRAKOWAŁO!!! 
Piękna żona Henryka V Szczęśliwego Izabela Anna de Burbon (była przywódczyni powstania 
antytalibańskiego w Hiszpanii) rozkocha w sobie wielu przywódców kongresu a najbardziej 
Generała-Dyktatora USA, który będzie chciał ją potajemnie porwać i łodzią podwodną wywieżć za 
ocean do USA Przedsiębrnie odpowiednie kroki (przygotowania). 
Spisek wyjdzie na jaw bo wyjawi go sama Izabela, która dowie się o tym od zazdrosnego sekretarza 
obrony USA(podwładnego Dyktatora-Generała), który sam się w niej rozkocha! 
Izabela Anna de Burbon oczywiście pozostanie we Francji, a Generał Dyktator szybko wyprze się 
całej sprawy obracając tę sprawę w żart. 
Sekretarz Obrony USA(nawiasem mówiąc murzyn)ze strachu przed Generałem-Dyktatorem nie 
wróci już do USA pozorując za radą króla Henryka V samobójstwo. 
Póżniej zginie z ręki zamachowca nasłanego na niego (sekretarza) przez Generała Dyktatora. 
Są to jak już pisałem kiedyś jedyne romantyczne teksty w ogóle w jakichkolwiek przepowiedniach, 
które mówią o wielkiej miłości pięknej księżniczki hiszpańskiej Izabeli Anny de Burbon i 
przystojnego "o gładkim kobiecym obliczu" Henryka V Szczęśliwego de Burbon - który przez całe 
życie ma nosić długie włosy!!! 
M.Nostradamus pisał też teksty o ich życiu w wielkim (nowo zbudowanym)pałacu Awiniońskim! 
 
Henryk V ma mówić "wszem i wobec", że Szczęśliwy jest z dwóch powodów - to jest podwójnie 
szczęśliwy: 
 
-po pierwsze z pięknej kochającej go Izabeli de Burbon! 
-po drugie z masowego (jak już pisałem) przechodzenia muzułmanów w Afryce i Azji na 
chrześcijaństwo! 
 
Z podanego powyżej tekstu wynika, że alianci byli zaskoczeni reakcją muzułmanów. 
Właściwie wojska Henryka i jego sojuszników prawie bez żadnych oporów i walk zdobywają Afrykę 
Północną od cieśniny Gibraltarskiej(po II katastrofie kosmicznej stanie się o wiele szersza!),a 
miejscowa muzułmańska ludność z własnej inicjatywy będzie przechodzić na nowe 
chrześcijaństwo. 
Ci nowi północno -afrykańscy chrześcijanie(dawni muzułmanie) będą nazwać Henryka 
MESJASZEM-tak jak kiedyś nazywali Mahdiego. Różnica jest taka, że Henryk w odróżnieniu od 
Mahdiego zabroni (specjalnym dekretem) nazywania go Mesjaszem!!! 
 
ZADOWOLONY Z TEGO, ŻE LUDNOŚĆ MUZUŁMAŃSKA PO DRUGIEJ KATASTROFIE 
KOSMICZNEJ (ZNAKU KRZYŻA) MASOWO I SPONTANICZNIE BĘDZIE PRZECHODZIĆ NA 
CHRZEŚCIJAŃSTWO - HENRYK SZCZĘŚLIWY WYDA NOWY DEKRET KTÓRY ZLIKWIDUJE 
WOJSKO (RYCERSTWO) ZAKONNE - PRZEKSZTAŁCI SWOJĄ ARMIE!), ZLIKWIDUJE 
PRZYMUSOWE OBOZY PRACY DLA WYZNAWCÓW ISLAMU ORAZ ZAKAŻE ICH 
MORDOWANIA I PRZEŚLADOWANIA!!! 
 
TYM DEKRETEM SPOWODUJE, ŻE MUZUŁMANIE JESZCZE BARDZIEJ BĘDĄ SIĘ NAWRACAĆ 
NA NOWE CHRZEŚCIJAŃSTWO I PODZIWIAĆ WIELKIEGO SELINA - TAK BĘDĄ GO ONI OD 
TEJ PORY NAZYWAĆ!!! 
 
Z powyższego bardzo istotnego tekstu M.Nostradamusa wynika też,że USA po raz drugi ,a Polska 
po raz pierwszy(na sam koniec wojny )przyłączy się aktywnie do działań wojennych w likwidacji 
Mocarstwa Mahdiego czyli Kalifatu Wielkiego Talibanu!!! 
 
OSTATNI AKT - KLĘSKA I LIKWIDACJA KALIFATU WIELKIEGO TALIBANU I ZAMORDOWANIE 
MAHDIEGO PRZEZ WŁASNYCH DWORZAN!!! 
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Slynny czterowiersz 56. 
Gdy Żywiciel po stronie Gryfona stanie 
Słoń przed nim wszędy się pokłoni. 
Bliski on zniszczenia,podczas gdy Mars ryczy. 
GRYFON CUDA UCZYNI BLISKO ZIEMI ŚWIĘTEJ, 
Wielkie chorągwie załopoczą nad morzem i piaskiem, 
Gdy bracia bliżniacy w kościele swą wolę ogłoszą. 
 
Widać, że zdobywanie Bliskiego Wschodu przez aliantów również będzie stosunkowo łatwe. 
Wojska muzułmańskie tzw "turbany zupełnie się"rozkleją", a ludność masowo i spontanicznie 
będzie przechodzić na wiarę chrześcijańską. 
Szósty wiersz mówi o dwóch braciach bliźniakach - chodzi tutaj albo o Króla Henryka V 
Szczęśliwego de Burbon i papieża Awiniońskiego też z rodziny de Burbon, którego Henryk nazywał 
swoim bratem, lub króla polskiego. 
Król Francji i Polski mają nazywać siebie "braćmi-bliżniakami" w jednoczącej się chrześcijańskiej 
Europie mają mieć ogromny wpływ na to co się będzie działo w "NOWYM ODRODZONYM 
APOSTOLSKIM i ZJEDNOCZONYM KOŚCIELE CHRZEŚCIJAŃSKIM" !!!  
 
+ 
Nad dwiema rzekami u stóp Nowego Babilonu,  
rozegra się wielka krwawa bitwa 12 NARODÓW, po tym jak 
ostatnim wysiłkiem Antychryst Mahdi sąsiednie kraje, 
usiłuje pokryć płomiennymi grzybami, 
Ale TORRENT sprzymierzeńców mu na to nie pozwoli! 
) 
Coraz bardziej samotny i opuszczony, 
Jednooki Kalif skryje się w niebotycznych górach INDUSU, 
Tam w czwartym miesiącu czwartego dnia tygodnia, 
W wielkim Pałacu dopadnie go śmierć od trucizny nałożnicy Sary, 
Której w chwili upojenia rzucił czteroletniego jedynego syna, 
Na pożarcie nadwornym tygrysom i lwom. 
 
A oto słynna centuria III czterowiersz 97 o powstaniu na miejscu byłego Izraela, i byłych: Syrii, 
Jordanii, Iraku, Kuwejtu, a także części północnej Arabii Saudyjskiej nowego chrześcijańskiego 
państwa: 
 
+ 
Nowe prawo nowy kraj zajmie 
Syrię Judeę i Palestynę: 
Wielkie Imperium barbarzyńskie rozpłynie się, 
Zanim księżyc jego wiek zakończy. 
 
Olbrzymie Imperium kalifa Mahdiego (III Antychrysta) zacznie się rozpadać od wewnątrz. 
MUZUŁMANIE PRZEKONAJĄ SIĘ, ŻE WIELOMILIONOWE TURBANY: NIEBIESKI, CZERWONY, 
CZARNY I BIAŁY ZAWIODŁY ICH NADZIEJE NA PODBÓJ ŚWIATA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO!!! 
CHRZEŚCIJAŃSTWO CO PRAWDA DRASTYCZNIE ODMIENIONE - BARDZIEJ PROSTE I 
PRZYSTĘPNE W KOŃCU ZATRYUMFUJE!!! 
SKORO TAK SIĘ STAŁO - TO MAHDI MUSI BYĆ OSZUSTEM - BĘDĄ MÓWIĆ DO SIEBIE 
MUZUŁMANIE!!! 
W poprzednim czterowierszu M.Nostradamus napisał, że Mahdi zostanie otruty w swoim WIELKIM 
PAŁACU wybudowanym w górach na pograniczu afgańsko-pakistańskim skąd jeszcze przed III 
wojną światową rozpoczął WIELKĄ PONAD ĆWIERĆWIECZNĄ ŚMIERTELNĄ ROZPRAWĘ Z 
ZACHODEM !!! 
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Wcześniej zginął jego druh Jezus muzułmański, który w Awinionie po wyroku sądu został zabity a 
następnie powieszony za nogi na widok publiczny - już o tym pisałem. 
Wszystkie te tereny zostaną najpierw przyłączone do Francji, a póżniej powstaną tam nowe 
państwa m.innymi tzw Judeo-Syria. Większy kłopot będzie miała koalicja antymuzułmańska z 
opanowaniem półwyspu arabskiego. (Arabia Saudyjska, Jemen, Oman i byłe Zjednoczone Emiraty 
Arabskie). 
Tak zwany Izmael Odnowiciel młody zdolny Arab urodzony w Mekce (jak prorok Mahomet) 
przekona do siebie wielu Arabów i będzie się zdecydowanie bronił. Wystąpi on do państw 
chrześcijańskich o rozejm lub pokój. Swoją stolicę ustanowi w Świętym mieście Mekka. 
Henryk Szczęśliwy i sprzymierzeńcy chrześcijańscy odrzucą te propozycje i zażądają 
BEZWARUNKOWEJ KAPITULACJI - nie uznając powstałego co dopiero NOWEGO KALIFATU 
ARABSKIEGO, który odłączył się od resztek będącego w całkowitej anarchii po otruciu III 
Antychrysta Mahdiego KALIFA WIELKIEGO TALIBANU. 
Kiedy minie okres 48 godzinnego oczekiwania … 
CHRZEŚCIJAŃSCY SPRZYMIERZEŃCY ZRZUCĄ NA DWA ŚWIĘTE MIASTA ISLAMU (MEKKĘ I 
MEDYNĘ) DWIE POTĘŻNE BOMBY WODOROWE!!! 
TE MIASTA ZOSTANĄ DOSŁOWNIE ZMIECIONE Z ZIEMI - POZOSTANĄ TAM WIELKIE ROWY I 
POPIÓŁ! 
RESZTKI "CZARNEGO ŚWIĘTEGO KAMIENIA" Z BYŁEJ KAABY (MECZETU) ZOSTANĄ 
ZATOPIONE NA ATLANTYKU W POBLIŻU AZOROW PO WYWIEZIENIU ICH Z PORTU W 
DŻIDDZIE!!! 
Póżniej na miejscu Kaaby - wielkiej najważniejszej świątyni (meczecie) muzułmanów uważanych 
przez nich za pierwszą budowlę świata - powstanie WIELKA BAZYLIKA CHRZEŚCIJAŃSKA pod 
wezwaniem JEZUSA KRÓLA MESJASZA!!! 
Swoją siedzibę będzie miał tam nowo mianowany Patriarcha Arabii Judeo-Syrii i Persji, podległy 
papieżowi Awiniońskiemu. 
Po tych dwóch wybuchach nuklearnych potężnych bomb, Francuzi będą zrzucać winę na 
Amerykanów i odwrotnie, nie będzie winnego! 
Jednak nie wielu współczesnych się tym przejmie będą uważać, że "wybiła godzina sprawiedliwości 
dziejowej" - CHRZEŚCIJANIE BĘDĄ USPRAWIEDLIWIAĆ TE WYDARZENIA (ZRZUCENIE BOMB 
WODOROWYCH) ZA ZBESZCZESZCZENIE PRZEZ MUZUŁMANÓW ŚWIĘTYCH MIEJSC ICH 
RELIGII -TO JEST BAZYLIKI ŚWIĘTEGO PIOTRA W RZYMIE I BAZYLIKI MĄDROŚCI BOŻEJ 
(HAGI SOFII) W KONSTANTYNOPOLU!!! 
 
Właściwie propozycja padnie (jak pisze Nostradamus) od jednego z dowódców wojskowych (byłego 
muzułmanina w służbie francuskiej!!!), która zostanie przyjęta przez Henryka i innych przywódców 
państw w milczeniu bez głośnej aprobaty lub sprzeciwu nikogo!!! 
 
TO TEN MUZUŁMANIN NAZYWANY PRZEZ NOSTRADAMUSA cyt "ZWINIĘTYM WĘŻEM" 
POPEŁNI DOKONA SWOIM ROZKAZEM TEGO CZYNU! 
 PO ZAKOŃCZENIU WOJNY POPEŁNI SAMOBÓJSTWO (PRZESZYJE SIĘ WOJSKOWYM 
SZTYLETEM) TARGANY WYRZUTAMI SUMIENIA-ZOSTAWI DŁUGI LIST  cyt "DO ŚWIATA" (tak 
go zatytułuje) W KTÓRYM SAM SIĘ OBWINI I PRZEKLNIE!!! 
 
Po zdobyciu półwyspu Arabskiego i "Bliskiego Wschodu" armie "zachodnie"-w tym już wielka armia 
polska opanują prawie bez walki Persję i Afganistan i dotrą do rzeki Indus nad granicę z Indiami, 
następnie skierują się na północ i opanują wraz z nacierającymi również od północy wojskami 
polskimi - Azję środkową - czyli byłe republiki radzieckie: Uzbekistan, Kazachstan, Tadżykistan, 
Kirgistan i Turkmenistan. 
Jeszcze Pod Ałma Atą rozegra się olbrzymia bitwa z niedobitkami turbanów III Antychrysta (już nie 
będzie wtedy on żył) - dowódcą tych wojsk będzie tzw "kręgousty Arab".  
Inne resztki turbanów stoczą jeszcze bitwę (zakończoną klęską) nad rzeką Talas w obecnym 
Kirgistanie. W tej bitwie dużą rolę odegrają tak zwane "szachidki-Nostradamus pisze, że tysiące 
odpowiednio znarkotyzowanych kobiet muzułmańskich obwieszonych ładunkami wybuchowymi 
spowoduje dużo ofiar wśród wojsk alianckich. 
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W innej bitwie (dużo mniejszej) pod dzisiejszym Islamabadem zostaną przez talibów wykorzystane 
do ataku odpowiednio znarkotyzowane obwieszone ładunkami wybuchowymi kilkuletnie dzieci. 
 
JEDNAK TE OSTATNIE ZBRODNIE JAK PISZE M.NOSTRADAMUS - NIE URATUJĄ WIELKIEGO 
TALIBANU PRZED WIELKĄ, ZUPEŁNĄ I OSTATECZNĄ KLĘSKĄ!!! 
 
Na tych terenach powstaną nowe państwa takie jak: Persja, Turkiestan, Sind (nad Indusem), które 
przez dłuższy czas będą okupowane i chrystianizowane oraz kilka innych. 
 
Najszybciej i masowo chrześcijaństwo przyjmą Persowie (główny naród Iranu-indoeuropejski) jak 
kiedyś szybko przyjęł on islam porzucając zarathusztranizm! 
 
CO DZIWNE WOJNA Z WIELKIM TALIBANEM ZAKOŃCZY SIĘ BEZ ŻADNEJ FORMALNEJ 
KAPITULACJI CZY PODPISANIU TRAKTATU POKOJOWEGO-WSZYSCY POTENCJALNI 
PARTNERZY DO ROZMÓW I PODPISANIA KAPITULACJI LUB TRAKTATU POPEŁNIĄ 
ZBIOROWE LUB INDYWIDUALNE SAMOBÓJSTWA, A CZĘŚĆ ZOSTANIE PRZEZ SAMYCH 
MUZUŁMANÓW ZLINCZOWANA!!! 
 
WOJNA Z KALIFATEM WIELKIEGO TALIBANU ZAKOŃCZY SIĘ WIĘC SAMOISTNIE-BĘDZIE TO 
PIERWSZY PRZYPADEK W HISTORII NOWOŻYTNEJ WIELKICH WOJEN!!! 
 
Prawie równocześnie zakończą się inne konflikty światowe będące częścią III wojny światowej 
(klęska Chin i Zjednoczonego Muzułmańskiego Sułtanatu - Indonezji i Malajów). 
Ale o tym jak Bóg pozwoli -jutro. 
 
Na zakończenie krwawych dziejów Kalifatu Wielkiego Talibanu przypomnę słynną centurię VIII 
czterowiersz 77 Michela Nostradamusa: 
 
+ 
Antychryst już wkrótce upadnie bez siły. 
Siedem i dwadzieścia lat spędził w wojnie. 
Nie żyją siejący niezgodę,jeńcy precz wygnani. 
KREW, TRUPY, WODA CZERWONA OD KRWI ZIEMIĘ POKRYŁY. 
 
 
DZIAŁANIA NA INNYCH FRONTACH III WOJNY ŚWIATOWEJ I ZAKOŃCZENIE NAJWIĘKSZEGO 
KONFLIKTU ZBROJNEGO W DZIEJACH LUDZKOŚCI-KTÓRY NAS CZEKA-JAK PISAŁ WIELKI 
PROROK I JASNOWIDZ MICHEL NOSTRADAMUS!!! 
LATA;2045?-2048? 
 
W poprzednim artykule opisałem upadek Kalifatu Wielkiego Talibanu i zakończenie III wojny 
światowej w Europie,Północnej Afryce i w Zachodniej Azji to jest na Bliskim i Środkowym 
Wschodzie. 
 
Teraz opiszę klęskę Chin i drugiego po Wielkim Talibanie muzułmańskiego mocarstwa 
światowego,które powstanie przed wybuchem III wojny światowej w Azji Południowo-wschodniej, a 
mianowicie klęski Zjednoczonego Muzułmańskiego Sułtanatu Indonezji i Malajów. 
Jak już wspomniałem poprzednio: Chiny, Japonia i Zjednoczony Muzułmański Sułtanat Indonezji i 
Malajów w trakcie zmagań Wielkiego Talibanu z państwami głównie europejskimi-po całkowitym 
zniszczeniu Rosji (i ustanowieniu granic Chin na Uralu) poprzez Alaskę uderzą na wyspy Pacyfiku 
(np;Hawaje, Mariany, Polinezję, Melanezję i inne), a także będą się starały wysadzić swoje desanty 
na zachodnich wybrzeżach USA I KANADY to jest w Kalifornii, Oregonie, Waszyngtonie (stanie a 
nie mieście i Brytyjskiej Kolumbii). 
I trzeba powiedzieć, że po wielu biwach morskich-początkowo zwycięskich, częściowo im się to 
uda! 
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O tych zmaganiach wojennych M.Nostradamus nie pisze tak dużo jak o walkach w Europie, Afryce i 
Azji z Wielkim Talibanem ale z tych nielicznych tekstów wynika, że wojna na Pacyfiku (Oceanie 
Spokojnym-Wielkim), będzie jeszcze bardziej zajadła i krwawa jak na Atlantyku czy oceanie 
Indyjskim! 
W wojnie tej znacznie powszechniej będzie używana broń nuklearna, 
Z tekstów M.Nostradamusa wynika, że wiele wielkich chińskich, indonezyjskich i amerykańskich 
miast zostanie całkowicie zniszczonych. 
W końcu po kilkuletniej wojnie-Chiny i Zjednoczony Sułtanat Indonezji i Malajów podpiszą w byłym 
rosyjskim Chabarowsku (będzie to miasto już chińskie, które będzie nosiło chińską nazwę) 
BEZWARUNKOWĄ KAPITULACJĘ!!! 
Będzie to ostatni rok i akt III wojny światowej !!! 
W negocjacjach w Chabarowsku z państw europejskich ma uczestniczyć-UWAGA-TYLKO; 
FRANCJA I POLSKA!!!-O CZYMŚ TO CHYBA ŚWIADCZY!!! 
Wcześniej z wojny po stronie Chin i Zjednoczonego Sułtanatu wycofa się Japonia, która po tym jak 
Chiny i Sułtanat zaczną ponosić wielkie klęski - podpisze z USA w japońskim już Władywostoku 
tajny układ, mówiący o tym, że w zamian za wsparcie wojskowe USA - Amerykanie po odbiciu 
Australii od wojsk indonezyjskiego Sułtanatu oddadzą ją Japonii w celu założenia tzw " DRUGIEJ 
NOWEJ JAPONII tzw południowej!" 
Jak wspominałem wcześniej wyspy japońskie ulegną w czasie obu katastrof kosmicznych i 
wywołanych przez nie trzęsień ziemi prawie całkowitemu zniszczeniu i zatopieniu. 
Przyjażń z Chinami była potrzebna Japończykom po to,żeby Chiny zgodziły się na przesiedlenia 
ocalałej z kataklizmów ludności japońskiej do części terytoriów byłego rosyjskiego kraju 
nadmorskiego i wybrzeży pacyficznych w tym Kamczatki-tam powstanie tzw "PIERWSZA NOWA 
JAPONIA tzw południowa!" 
Do Władywostoku (Japończycy zmienią jego nazwę) zostanie nawet przeniesiona stolica Japonii. 
Druga Nowa Japonia powstanie W Australii za zgodą USA i ich aliantów!!! 
TAK MA ZAKOŃCZYĆ SIĘ III WOJNA ŚWIATOWA !!! 
 
 
PODSUMOWANIE TEMATU POD TYTUŁEM "KIEDY WYBUCHNIE III WOJNA ŚWIATOWA"!!! 
 
W/g moich prognoz III wojna światowa w czasie której przewiduję dwie katastrofy kosmiczne 
zagrażające ciągłości życia nam Ziemi, a przede wszystkim ŻYCIA CZŁOWIEKA JAKO 
JEDYNEGO WYRÓŻNIONEGO PRZEZ STWÓRCĘ- 
PANA BOGA!!! GATUNKU BIOLOGICZNEGO OBDARZONEGO JEGO TCHNIENIEM CZYLI 
"ROZUMEM I DUCHEM" BĘDZIE NAJWIĘKSZĄ - JAK PISZE MICHEL NOSTRADAMUS -
TRAGEDIĄ LUDZKOŚCI DO ROKU 3797 CZYLI NOWEGO OSTATECZNEGO PRZYMIERZA -PO 
WOJNIE ZE ŚMIERCIĄ I SĄDEM OSTATECZNYM NAD LUDNOŚCIĄ ŚWIATA!!! 
BĘDZIE ONA MIAŁA MIEJSCE W LATACH 2021? - 2048? CZYLI 27 LAT!!! 
 
MAM ŚWIADOMOŚĆ,ŻE PRZEDSTAWIONA PRZEZE MNIE WIZJA NAJBLIŻSZEJ 
PRZYSZŁOŚCI JEST PORAŻAJĄCA!!! 
MA ZGINĄĆ DWIE TRZECIE LUDZKOŚCI,CZYLI, OKOŁO 6 MILIARDÓW Z 9 MILIARDÓW 
MIESZKAŃCÓW ZIEMI ZAMIESZKUJĄCYCH JĄ PRZED III WOJNA ŚWIATOWĄ!!! 
 
DOTYCHCZAS WSZYSTKIE PRZEPOWIEDNIE MICHELA NOSTRADAMUSA BYŁY NIEZWYKLE 
TRAFNE I POTWIERDZONE PRZEZ BIEG DZIEJÓW!!! 
 
WYDARZENIA OBECNYCH CZASÓW:ROZRUCHY, KONFLIKTY, WOJNY, WSZELKIE 
KATAKLIZMY, NIEPOKOJE SPOŁECZNE, UPADEK OBYCZAJÓW SPOŁECZNYCH, 
ROZPOWSZECHNIAJĄCY SIĘ MATERIALIZM I ATEIZM ( O KTÓRYM NAWIASEM MÓWIĄC 
MÓWI BIBLIA-SŁOWO SZATANA cyt "NIE MA BOGA, WIĘC NIE WIERZCIE W NIEGO" ) -TO 
CZYNNIKI GREMIALNEGO ROZPADU SPOŁECZEŃSTWA LUDZKIEGO!!! 
NIEKTÓRZY LUDZIE UWAŻAJĄ, ŻE BOGA NIE MA!!! - ŻE SĄ NAJMĄDRZEJSI ZE ZWIERZĄT!!! 
 



 228 

JEST TO ICH SPRAWA!!! - JA NIE JESTEM NAJMĄDRZEJSZYM ZWIERZĘCIEM - JA JESTEM 
CZŁOWIEKIEM (HOMO SAPIENS - CZŁOWIEKIEM ROZUMNYM), KTÓREGO BÓG WYBRAŁ ZE 
WSZYSTKICH ŻYWYCH ISTOT i TCHNĄŁ W NIEGO "SWOJEGO DUCHA I ROZUM"-I 
POWIEDZIAŁ- "OD TEJ PORY JESTEŚCIE STWORZENI NA MÓJ OBRAZ I PODOBIEŃSTWO-
CZYŃCIE DOBRO WSZĘDZIE - TAK JAK JA!!! 
 
DALSZY CIĄG PODSUMOWANIA TEMATU III WOJNY ŚWIATOWEJ! 
 
W swoim opisie wydarzeń związanych z III wojną światową-z jej początkiem,zakończeniem,czasem 
trwania i przebiegiem a także z z opisem wydarzeń dotyczących dwóch katastrof kosmicznych 
korzystałem z niżej wymienionych żródeł; 
 
1. Księga Daniela 
 w tym sen Nabuchodonozora, uczta Baltazara, wizja czterech Bestii, ohyda spustoszenia. 
2. Apokalipsa świętego Jana 
3. Księgi Sybillińskie w tym; Perska, Libijska, Delficka, (Pytia), Frygijska, Samijska (z wyspy Samia), 
Tyburtyńska, Kumańska, Erytrejska, Helespontyjska i ta XIII najsławniejsza;królowa Saby-Machilda. 
Tak zwane Księgi Sybillińskie są uważane za za jedne z najważniejszych dokumentów kultury 
europejskiej. Stanowiły i stanowią inspiracje dla wielu artystów, poetów, pisarzy, malarzy, 
rzeżbierzy, a nawet muzyków. 
Interesowali się nimi np. Owidiusz, Wergiliusz, Dante, Michał Anioł, Giotto. 
W POLSCE SIĘGANO PO NIE (WYROCZNIE SYBILLIŃSKIE) W CHWILACH TRUDNYCH DLA 
KRAJU NA PRZYKŁAD ADAM MICKIEWICZ W III CZĘŚCI DZIADÓW POWOŁYWAŁ SIĘ NA NIE I 
PISAŁ cyt;"...TAM KSIĘGA SYBILLIŃSKA PRZYSZŁYCH LOSÓW ŚWIATA"! 
 
4.Objawienie w Heede 
5.Objawienie w la Salette 
6.Tajemnice Fatimskie 
7.Tajemnice Garabandal 
8.Objawienie w Akita(Japonia) 
9.Tajemnice z Medżugorie(Medjugorje) 
10.Objawienie w Naju(Japonia) 
11.Proroctwo z Wismaru 
12.Przekazy siostry Aiello 
12.Wizje świętego ojca Pio 
13.Ekstaza mistyczna papieża Leona XIII 
14.Wizje siostry Yvety, 
15.Przekaz Małego Kamyka 
16.Obrazy Nihil Domini 
17.Przepowiednia prowansalska, 
18.Śpiący Prorok Edgar Cayce 
19.Przepowiednie Jeane Dixon 
20.Przepowiednie Weroniki Lucen 
21.Wizja Eduarda Meiera 
22.Wizje Johna Leary'ego 
23Przepowiednia przeora Eustachiusza 
24.Proroctwo opata Stanisława Reszki 
25.Wizja Nimfy Suchońskiej 
26.PROROCTWO WERNYHORY (po polsku Waligóry) 
27 Przepowiednia księdza Marka 
28 Widzenia mistyczki Wandy Walewskiej 
29.Przepowiednie księdza Cieślaka 
30.Prognozy kardynała Augusta Hlonda 
31.Widzenie siostry Medardy 
32.Wizje Podlasianki 
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33.Wizje księdza Klimuszki 
34.Przepowiednie brata Lodovica Rocci 
35.KOD BIBLII, 
36.Niektóre zapisy innych niż Biblia świętych ksiąg:Koranu, Księgi Wed,Rygwedy,Ramajany,Księgi 
Zohar,Talmudu,Awesty,Ramajany,Mahabharaty,Brahma Sutry,Sutra lotosu i inne,Granth Sahib,i 
wiele innych. 
37.Znaki-zapisy;Piramid Egipskich,Majów i innych budowli MEGALITYCZNYCH. 
38.Pisma niekanoniczne;Apokryfy.  
39.Inne pozostałe żródła. 
 
NA ZAKOŃCZENIE TEMATU PODAM URYWEK TEKSTU Z KSIĘGI III SŁYNNEJ SYBILLI XIII 
MICHALDY - KRÓLOWEJ SABY - GOŚCIA WIELKIEGO KRÓLA IZRAELA SALOMONA SPISANY 
W ROKU 875 PRZED NASZĄ ERĄ!!! 
Saba to starożytne państwo południowoarabskie (sabejskie) położone na terytorium obecnego 
Jemenu istniało ono w latach od 915 roku przed naszą erą do 115 roku przed naszą erą. 
Izrael znajdował się w Kanaanie - obecnej Palestynie. 
Kanaan został w roku 63 przed naszą erą nazwany przez zdobywców rzymskich Palestyną, stąd ta 
nazwa. 
Wówczas tej nazwy (Palestyna) nie znano. 
 
 
Najprawdopodobniej urywek tego tekstu dotyczy III wojny światowej i związanych z nią wydarzeń! 
Urywek tekstu z księgi III starożytnego proroctwa – Sybilla (królowa Saby) Michalda do Wielkiego 
króla Salomona … 
....Powiedziałam Ci przed chwilą Wielki Salomonie, że za niecałe 900 lat od czasu tej naszej 
rozmowy przyjdzie na świat Syn Boga Jedynego w Betlejem, które leży niedaleko świętej Jerolimy 
stolicy Izraela narodzi się z Ducha Swiętego z Mirjam z panny dziewicy. 
Przyjdzie aby odmienić ludzkość, ale nie wszyscy go przyjmą. 
Twój lud go nie uzna za swojego Mesjasza zgodnie z Waszą świętą Księgą.Za przyczyną Waszych 
arcykapłanów zostanie ukrzyżowany na wzgórzu czaszki. 
Jakieś dwa tysiące lad po jego zmartwychwstaniu wybuchnie straszna trzecia wojna ogarniająca 
wszystkie ludy tego świata rozprzestrzeniające się od wschodu do zachodu i od południa do 
pólnocy.Wszyscy poczują smak tej najtragiczniejszej wojny w dziejach świata i dwóch strasznych 
GNIEWÓW JEDYNEGO BOGA w którego twój lud wierzy wierzy. 
Niedaleko ruin Babilonu urodzi się Jednokki Mahdi posłaniec Lucypera z Sary czterdziestoletniej 
prostytutki. 
Z wielkich gór Azji poprowadzi synów Izmaela do wielkiej wojny przeciwko wszystkim wyznawcom 
Mesjasza. 
Wszezie będzie śmierć,głód i straszne choroby czyraków.  
Wiele starców, męzczyzn, kobiet i niewinnych dzieci umrze z powodu wielkich prześladowań. 
Dwie trzecie ludności wyginie dzięki szatańskim działanio trzeciego Antychrysta Mahdiego ludów 
półksiężyca ....itd itp"!!! 
  
Mam pytanie. 
Czy przyszły król Polski pochodzi od Jagiellonów? Co o nim wiadomo więcej? 
 
Niestety nic specjalnego na ten temat nie mogę Panu powiedzieć,prócz tego co napisałem. 
Jak już pisałem wcześniej będzie to potomek dynastii Jagiellońskiej (będzie miał papiery rodowe). 
Tak samo jak Henryk Szczęśliwy Król Francji i pierwszy papież awinioński z dynastii Burbonów. 
Nigdzie w żadnych proroctwach i przepowiedniach( które znam) nie ma nic na temat imienia tego 
króla Polski. 
Chociaż mówi się o nim III Krak (królu polskim w czasie III wojny światowej), to niektóre 
przepowiednie (powtarzam niektóre ale nie Nostradamus) mówią o nim,że będzie nim były ksiądz, i 
że urodzi się na Pomorzu ale ja nie jestem o tym przekonany ponieważ przepowiednie mówiące o 
tym, że tym królem będzie były ksiądz są tylko przepowiedniami ściśle katolickimi i to nie licznymi. 
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Niektóre przepowiednie twierdzą, że chociaż urodzi się na Pomorzu (nie wiadomo jakim) to 
przybędzie do Polski z Zachodu - konkretnie z Francji - ale i to nie jest pewne. 
To wszystko co na temat polskiego króla (przyszłego) mogę powiedzieć. 
 
 
micha129 napisała: 
Zaciekawi mnie bardzo duży spadek ilości ludności Ukrainy. 
Przecież będzie pod okupacją Polski. 
Czyżby aż tyle wymordowali Rosjanie?? 
 
 
Ukraina przeżyje jak już pisałem wewnętrzną wojnę a następnie krwawą interwencję i okupację 
rosyjską wschodniej jej części. Część zachodnia Ukrainy (Galicja i Wołyń) będzie za poparciem 
NATO przyłączona do Polski - (nastąpi więc rozbiór Ukrainy pomiędzy Polskę i Rosję), a póżniej 
najazd wojsk Mahdiego, którzy wyrzucą z niej (wschodniej części) Ukrainy wojska rosyjskie. Będą 
się oni (Turbany muzułmańskie) krwawo obchodzić z miejscową ludnością - będą wywózki 
miejscowej ludności do niewolniczej pracy w głąb Azji. 
Jak wynika z szeregu przepowiedni polskie wojska będą witane na Ukrainie wschodniej dosłownie -
"kwiatami". 
Ukraina na stałe zostanie przyłączona do Polski i to cała z Krymem i Donbasem!!! 
W wyniku porozumienia z polskim generałem Mahdi po wypędzeniu wojsk rosyjskich przekaże 
Polsce całą Ukrainę i południową Rosję-Kubań to znaczy takie miasta jak: Soczi, Noworosyjsk, 
Stawropol, a nawet Wołgograd czyli dawny Stalingrad. 
Turbany okupujące Ukrainę i południową Rosję zostaną przeżucone do wojny z Włochami, 
Hiszpanią, Francją i Niemcami. 
Ten sojusz będzie bardzo (pod względem terytorialnym) korzystny dla Polski. 
Jedyną wadą tego sojuszu będzie prześladowanie chrześcijaństwa w Polsce, ale i tak nie będzie 
ono tak krwawe i drastyczne jak w krajach chrześcijańskich, które Mahdi zdobędzie. 
Proszę zauważyć, że Rumunia w której będzie rządził też wojskowy dyktator - sojusznik Mahdiego 
będzie miała również nikłe straty ludnościowe. 
Po prostu Polacy i Rumuni nie będą masowo wywożeni jako niewolnicy muzułmanów w głąb Azji -
co spotka narody okupowane!!! 
 
 
Nowe chrześcijaństwo nie będzie religią "stricte" chrześcijańską. 
Będzie to religia,która uzna,że Jezus Chrystus jest Zbawicielem Świata i przyjmie krzyż jako jeden 
ze swoich(choć główny)- znak.Ta nowa religia przyjmie również za swój znak żydowską menorę-
która też będzie miała swoje miejsce w nowych świątyniach - JAKO ZNAK STAREGO 
TESTAMENTU - KRZYŻ NOWEGO TESTAMENTU!!! 
Poza tym początkowo będą wybierani tzw "papieże awiniońscy" ale gdzieś w sto lat póżniej ta 
funkcja ma być w ogóle zlikwidowana- tych papieży ma być 13 i prócz pierwszego, którego mianuje 
Henryk Szczęśliwy następni będą wybierani najprawdopodobniej na 5-letnie kadencje przez 
uwaga:arcykapłanów - nominatów. Funkcja kardynalska ma być po śmierci pierwszego papieża 
awiniońskiego - przyjaciela Henryka V Szczęśliwego w ogóle zniesiona. 
Z pośród tych;13 papieży aviniońskich 3-ech ma być kobietami!!! 
Msze a właściwie nabożeństwa będą całkiem inne niż obecnie. 
Dokładnie nie wiadomo jakie, ale będą bardzo skromne jeszcze skromniejsze niż obecnie w 
niektórych kościołach protestanckich. 
Księża (będą mogły być nimi i kobiety) wybierani będą przez wiernych na poszczególne 
kadencje(kandydaci będą musieli mieć skończone studia teologiczne. 
Najprawdopodobniej reformie ulegnie całe pismo święte czyli BIBLIA - niektóre jej obecne księgi 
zostaną wyłączone - a niektóre włączone. 
Kapłani: Biskupi, księża nie będą odprawiać nabożeństw w "bogatych strojach (szatach) 
liturgicznych". 
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Prócz 12 pierwszych apostołów Chrystusa zostaną unieważnione wszystkie kanonizacje na 
świętych i beatyfikacje na błogosławionych w ich diecezjach 
Będzie zakaz budowy świątyń pełnych: "przepychu i bogactwa wystroju wewnętrznego i 
zewnętrznego". 
Brak obrazów świętych, wszelkich ozdób, nagie krzyże, (bez wizerunku Chrystusa), to 
charakterystyka nowych świątyń!!! 
HASŁO WRACAMY DO SKROMNEJ WIARY PIERWSZYCH CHRZEŚCIJAN -I NOWE 
CHRZEŚCIJAŃSTWO ŁĄCZY WSZYSTKIE RELIGIE - TO DWA NACZELNE HASŁA TEJ NOWEJ 
RELIGII, która będzie nosiła nazwę nie kościół rzymskokatolicki, lub katolicki, a  ZJEDNOCZONY 
APOSTOLSKI KOŚCIÓŁ JEZUSA CHRYSTUSA!!! 
Po III wojnie zostanie jeden tylko zakon, a mianowicie Zakon Braci mniejszych (męski) z którego 
będzie się wywodził nowy pierwszy papież awinioński. 
Wszystkie zakony męskie i żeńskie zostaną zlikwidowane, a gdzieś 100 lat po III wojnie również i 
zakon 'Braci mniejszych". 
Z sakramentów świętych pozostanie najprawdopodobniej tylko jeden to jest chrzest, który będzie 
udzielany dopiero po osiągnięciu pełnoletności i to bez udziału tzw. rodziców chrzestnych. 
Ze wszystkich świąt religijnych pozostaną tylko dwa: "Wielkanoc" i "Boże Narodzenie". 
Inne święta zostaną zlikwidowane. 
Zmiany mają być bardzo drastyczne bardzo duże i dogłębne. 
Właściwie prócz wiary w JEZUSA CHRYSTUSA TA NOWA RELIGIA JAK PISZE 
M.NOSTRADAMUS I INNI BĘDZIE PRAWIE CAŁKIEM INNA NIŻ OBECNE CHRZEŚCIJAŃSKIE 
WYZNANIA!!! 
Na przykład jak pisze M.Nostradamus i inni prorocy mają być wykorzenione wszystkie "pogańskie 
"tradycje świąteczne z dotychczasowych kościołów chrześcijańskich - A TAKŻE KULT TAK 
ZWANYCH ŚWIĘTYCH OBRAZÓW!!! 
Zostaną zlikwidowane; spowiedż przed konfesjonałami,hierarchia kościelna,klasztory itd. 
Ciała zmarłych będą obowiązkowo spopielane a cmentarze w obecnej postaci likwidowane. 
Małżeństwo przestanie być sakramentem tak jak w obecnym kościele rzymskokatolickim. 
Zresztą wraz z rozwojem technologii i w ogóle postępu zacznie wzrastać ogromnie ROLA KOBIET 
W SPOŁECZEŃSTWIE!!! 
M.Nostradamus i inni prorocy i wizjonerzy twierdzą,że jakieś 100 lat po wojnie nastąpi nowa ERA 
MATRIARCHATU!!! 
Kobiety (ze względu na rozwój technologiczny) będą miały coraz więcej czasu i to one w 
konkurencji z mężczyznami będą się okazywały silniejsze na prawie każdym polu!!! 
Póżniej to głównie one i -roboty humanoidy będą podbijały kosmos. 
To one będą przeważnie dowódcami statków kosmicznych. 
Również we władzach w rządzeniu mają mieć zdecydowaną przewagę nad mężczyznami. 
DLATEGO WSZELCY PROROCY I JASNOWIDZE OKRES OD XXIV WIEKU DO XXX WIEKU 
NAZYWAJĄ "EPOKĄ KSIĘŻYCA" - ma to bowiem związek z tzw "menstruacją kobiecą"-równą 
obiegowi Księżyca wokół Ziemi. 
Właściwie w XXIV wieku kobiety mają przejąć prawie całkowitą władzę. 
Skończy się ona około wieku XXX kiedy zaczną się kształtować inne rasy ludzkie pod wpływem 
życia w kosmosie (na innych planetach), a nie tylko na Ziemi - ale o tym nie zamierzam pisać. 
Świat i ludzkość będzie już wówczas tak odmienna,że spotkał bym się tu chyba z atakami ze 
wszystkich stron. 
Po III wojnie światowej będzie całkowity zakaz aborcji i eutanazji na całym świecie (tylko będą one 
uwzględniane w naprawdę bardzo wyjątkowych przypadkach). 
W póżniejszych wiekach problemy z aborcją i eutanazją(dzięki postępom medycznym i 
technologicznym) całkowicie zanikną.  
Kobiety mają się pozbyć całkowicie tzw "problemu ciąży". Kobieta przestanie rodzić - a rodzice (lub 
ona sama) będą swoje dzieci odbierali ze specjalnych inkubatorów w których będą się przez 9 
miesięcy (pod kontrolą medyczną) rozwijały do etapu tzw "noworodka".!!! 
Właśnie ten przełom, między innymi umożliwi OGROMNY AWANS KOBIET W NOWYM 
SUPERTECHNOLOGICZNYM SPOŁECZEŃSTWIE!!! 
Prorocy mówią wprost nastąpi NOWA EPOKA MATRIARCHATU!!! 
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Kobiety w przyszłości mają nazywać III wojnę światową jako WIELKĄ TRAGEDIĘ ROZPĘTANĄ 
PRZEZ ŚWIAT MĘŻCZYZN I O TO NASZYCH MĘSKICH POTOMKÓW "BĘDĄ OBWINIAĆ"!!! 
TAK WIĘC RÓŻNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (JAK WIDZIMY) NIGDY LUDZKOŚCI NIE 
ZABRAKNIE - BĘDĄ SIĘ POJAWIAŁY WCIĄŻ NOWE!!! 
Co do judaizmu - to żydzi przyjmą nową religię i uznają Jezusa Chrystusa za Mesjasza. 
W Jerozolimie na gruzach obecnego meczetu powstanie Wielka świątynia nowego chrześcijaństwa 
i żydzi przed nią ustawią obok siebie wielki nagi krzyż i wielką menorę jako jedność Starego i 
Nowego Testamentu. 
Będzie tam również znajdowała się (jak pisze M.Nostradamus) odnaleziona "ARKA PRZYMIERZA". 
TA ŚWIĄTYNIA JEROZOLIMSKA BĘDZIE NAJWAŻNIEJSZĄ ŚWIĄTYNIĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ!!! 
Bazylika świętego Piotra w Rzymie będzie tylko częściowo odbudowana i to dopiero po około 50 
latach po III wojnie światowej. 
Wraz z zajęciem Watykanu przez wojska (turbany) III Antychrysta zostanie zlikwidowane państwo 
Watykańskie. 
WATYKAN I ŻADNE INNE PAŃSTWO KOŚCIELNE JUŻ NIGDY SIĘ NIE ODRODZI!!! 
W ogóle Rzym stanie się małym miastem prowincjonalnym. 
Państwa włoskiego też już po III wojnie światowej nie będzie bo zostanie przyłączone do Francji 
Henryka Szczęśliwego. 
Włochy nigdy już tak jak np i Hiszpania nie staną się niepodległym państwem! 
Taki los spotka wiele państw Europy i Świata! 
 
ŚWIAT PO III WOJNIE ŚWIATOWEJ BĘDZIE NAPRAWDĘ ZUPEŁNIE INNYM ŚWIATEM (wiara, 
kultura, obyczaje, systemy rządzenia itd - WSZYSTKO SIĘ ZUPEŁNIE ZMIENI!). 
Nie będzie pieniędzy w obiegu (pozostanie "czipowanie ludzi"), nie będzie giełd, a nawet banków, 
radio i prasa zanikną tak jak teraz zanika przesyłanie telegramów, czy listów. 
Będzie kapitalizm ale całkiem inny niż obecnie. 
Ale to też już jest inny temat. 
O tym mówią przepowiednie dotyczące innych okresów w historii ludzkości. 
ŚWIAT SIĘ ZMIENIA I BĘDZIE SIĘ ZMIENIAŁ W/G WŁASNYCH ZASAD A NIE TAK JAK MY 
CHCEMY PAMIETAJMY O TYM!!! 
 
Rumunia obok Francji i Polski będzie początkowo bardzo się liczyła w Europie i przystąpi do 
sojuszu tych dwóch państw. 
W końcu III wojny światowej dojdzie tam do krwawej wojny domowej na tle religijnym. 
Ludność tego kraju ze względu na słabość kościoła prawosławnego, bardzo chętnie i bez żadnych 
oporów (nie tak jak w Polsce) przyjmie religię muzułmańską. 
Islam będzie w Rumuni tak silny,że obalony zostanie siłą nowy rząd prubujący narzucić Rumunom 
nowe chrześcijaństwo. 
Nowe chrześcijaństwo poprze Polska i razem z przysłanymi wojskami francuskimi zbrojnie (w 
bardzo krwawy sposób) rozprawi się z muzułmanami, którzy przejęli z powrotem władzę w państwie 
Po wojnie nowy rząd chrześcijański będzie bardzo słaby i w kilka lat po wojnie król Polski przyłączy 
(prawie bez walki) ten kraj do swojego królestwa. 
Rumunia tak jak i inne kraje podległe Polsce lub Francji nie odzyska już swojej niepodległości! 
 
 
kop napisał: 
….Kobiety mają się pozbyć całkowicie tzw" problemu ciąży". Kobieta przestanie rodzić - a rodzice 
(lub ona sama) będą swoje dzieci odbierali ze specjalnych inkubatorów w których będą się przez 9 
miesięcy (pod kontrolą medyczną) rozwijały do etapu tzw;"noworodka".!!! 
Właśnie ten przełom, między innymi umożliwi OGROMNY AWANS KOBIET W NOWYM 
SUPERTECHNOLOGICZNYM SPOŁECZEŃSTWIE!!!.... 
- Skoro ciąż ma nie być, (choć uważam to za wynaturzenie), to mam nadzieję, że chociaż 
spładzanie dzieci pozostanie w tradycyjnej formie .  
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+ 
Płodzenie dzieci będzie różne. 
Seks męsko-damski nie będzie równoznaczny z płodzeniem dzieci. 
Często po zapłodnieniu zarodek będzie transportowany z macicy do specjalnego inkubatora 
(spełniającego rolę macicy) i tam będzie się dalej rozwijał!!! 
 
+ 
Zapłodniona niewiasta odda swój zarodek, 
przyjdzie go odebrać gdy będzie dzieckiem. 
Świątynie pełne mężczyzn kierujących swoje prośby. 
Kobiety i ich roboty będą przez wieki rządziły przeznaczeniem! 
 
Z tego tekstu wynika m.innymi, że Swiątynie (kościoły) będą zapełnione meżczyznami, a nie tak jak 
teraz głównie kobietami! 
Ale te inne światy jak; świat maszyn (wojna maszyn) póżniej kobiet też padnie! 
Pan Bóg Stwórca Wszechrzeczy (Wszechświata) Wie bowiem dobrze o co mu chodzi w 
odróżnieniu od grzesznych ludzi niezależnie od ich narodowości, rasy, płci i wieku!!! 
 
 
   
Gość napisał: 
 
Pozwolę sobie zapytacć jeszcze o miasta które moga ucierpiec podczas tych 13 zamachów w 
okresie superterroryzmu. 
Wspominał Pan o "Nowym Mieście" i Berlinie, czy Nostradamus podaje więcej szczegółów 
dotyczących zamachów ? Wszkaze to już niebawem... 
Odnośnie świata po III wojnie, zapewne będzie on bardzo zniszczony (wspominał Pan o wyginięciu 
wielu gatunków zwierząt i roslin, które będą w przyszłości przywracane) ale czy Nostradamus 
wspomina jak będzie wyglądał ten swiat przyrodniczy w nastepstwie wojny i jaki będzie ogólny 
stosunek ludzi do przyrody ?  
 
Pozdrawiam 
 
Centurie i inne teksty M.Nostradamusa są najdokładniejszymi przepowiedniami wśród wszystkich 
jakie są!!! 
DLATEGO WZBUDZAJĄ ONE TAKĄ CIEKAWOŚĆ ,A ZARAZEM KONTROWERSJE!!! 
WIZJE TEGO AUTORA MAJĄ JEDNĄ WADĘ -A MOŻE WŁAŚNIE ZALETĘ-ŻE WIĘKSZOŚĆ Z 
NICH MOŻNA RÓŻNIE INTERPRETOWAĆ!!! 
WIELE Z NICH TO TAK ZWANE CENTURIE JANUSOWE (jak już pisałem niejednokrotnie)!!! 
Skąd ta nazwa się bierze otóż "JANUS" to rzymskie bóstwo o dwóch twarzach, SPOGLĄDAJĄCE 
RÓWNOCZEŚNIE W PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ!!!  
Wiele centurii i innych tekstów M.Nostradamusa można odnieść do czasów z zamierzchłej 
przeszłości jak i przyszłości. 
Trudności w interpretacji jego tekstów polegają na tym,że niektóre z nich jak już pisałem można 
przypisać do dwóćh trzech, a nawet czterech zdarzeń w różnych wiekac np. jeden czterowiersz 
może dotyczyć wieku XViI.XIX XXI i XXX!!! 
Są też oczywiście teksty dotyczące jednego konkretnego wydarzenia. 
O tej "janusowej wersji wydarzeń" zapisanych w niektórych centuriach i innych tekstach 
M.Nostradamusa pisze znany historyk Roger Prevost (mimo, że z wieloma jego opiniami się nie 
zgadzam) to udało mu się udowodnić jedno,a mianowicie,że centurie i teksty Nostradamusa 
opisywać mogą (jak napisałem powyżej) WIELE ZDARZEŃ!!! 
Książka tego autora z roku 1999 nosi tytuł "Nostradamus,le mythe et la realite". 
Być może dlatego w 1594 roku, kiedy Chvigny wydał pierwszy ze swoich traktatów o 
Nostradamusie (NA PODSTAWIE LICZNYCH NOTATEK), opatrzył go tytułem "La premiere face du 
Ianus Francois" (pierwsze oblicze francuskiego Janusa). 
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JAK JUŻ PISAŁEM NIE RAZ TEN NIESAMOWITY PROROK-JASNOWIDZ JEST CIĄGLE 
BADANY. 
WCIĄŻ ODKRYWANE SĄ (w jakichś "zapadłych" bibliotekach jego różne teksty i traktaty, wiele z 
nich nie ma w ogóle żadnych oznaczeń!) 
 
Co do miast o które Pan pyta oprócz:Nowego Jorku, można się domyślać, że takimi miastami były 
lub będą Londyn, Madryt, Berlin, Paryż, Marsylia, Lizbona, Moskwa, Sankt Petersburg, Monachium, 
Hamburg, Amsterdam, Stambuł a nawet Sztokholm itd! 
Oczywiście można się domyślać bo Nostradamus nie podaje nazw tych miast wprost naprzykład. 
 
! 
W mieście zburzonego muru 
Wielki wybuch na targowisku podróżnych  
Nie dawno zbudowane pochłonie liczne ofiary, 
Płacz i lament wśród bliskich z wielu krajów. 
Tylko ludy półksiężyca się cieszą  
Do czasu nim się okaże, że wielu jest z ich stron! 
 
Większości badaczy wydaje się,że chodzi tu o nowy dworzec kolejowy(Nostradamus nazywa go 
targowiskiem -pewnie ze względu na handel) w Belinie(miasto zburzonego muru) i zamach 
terrorystyczny który tam najprawdopodobniej -oby nie!-nastąpi. 
 
 
Nie pisałem zbyt wiele o nowych wynalazkach w przededniu lub w trakcie III wojnyświatowej. 
Swoją drogą trzeba doceniać postęp technologiczny na świecie!!! 
 
Otóż jest tekst M.Nostradamusa,który mówi o tym ,że promieniowanie jądrowe będzie unicestwiane 
za pomocą (chyba jakiejś reakcji chemicznej) poprzez rozrzucenie w powietrzu i na powierzchni 
ziemi jakiegoś środka-proszku! 
 
! 
Po płomiennych wybuchach grzybów 
Nad skażone obszary z wielkim wiatrakiem  
Nadlecą ryczące żelazne ptaki 
Rozsypią biały pył, który niebawem  
Odrodzi powietrze,wody i ziemię 
Dla tych co pragną ją uprawiać przetrwać. 
 
Wszyscy badacze M.Nostradamusa stwierdzają, że przed lub w czasie III wojny światowej zostanie 
wynaleziony sposób na likwidację skutków promieniowania! 
Jest wuiele tekstów na ten temat. 
Również inni prorocy i jasnowidze przewidują wynalezienie takiego środka! 
 
Nostradamus zaskakuje zawsze tych co badają jego twórczość pisze o sprawach bardzo ważnych 
ale też i błachych, na przykład w centurii VI czterowiersz 18 pisze o ciężkiej chorobie Henryka V 
Szcześliwego, która ma mieć miejsce kilka lat po III wojnie światowej. 
Henryk pomimo wielu obaw - przeżyje! 
+ 
Lekarze stracą nadzieję, że wielki król wyzdrowieje, 
Lezc wolą losu, a nie dzięki Hebrajczykom przeżyje,  
On i jego ród osiągną w królestwie bardzo wielką władzę. 
Czcią zostanie otoczony naród,który lekceważył Zbawiciela. 
 
I oto jeszcze jeden przykład mówiący o tym,że następca tronu zginie w wypadku; 
9,23. 
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+ 
Gdy syn króla w chłodzie poranka bawi się w altance, 
Spadnie mu na głowę zwieńczenie dachu; 
Ojciec, który w świętym Salonuczestniczy we mszy, 
Przeklnie świąteczne kadzidło. 
 
Jednak ta centuria mówi też o tym, że Henryk Szczęśliwy jako pierwszy władca uzna jego wielkość-
to jest M.Nostradamusa i będzie uczestniczył (w zamówionej na jego cześć) mszy, w rodzinnym 
mieście wizjonera Salon. 
Właśnie w czasie tej mszy ma zginąć najstarszy syn Henryka! 
 
 
Gość napisał: 
Przyszłośc po III wojnie rysuje się niesamowicie i zarazem bardzo ciekawie z socjologicznego 
punktu widzenia. Jak to po wojnie zginie bardzo wielu mżczyzn,już dziś można określić genetycznie 
płeć . Nie dziwmy się, że ludzkość wybierze Kobiety na swych przedstawicieli. Kobiety mają inne 
mózgi niż meżczyźni, są inaczej programowane przez matki. 
 
 
ŻLE NIEKTÓRZY Z WAS MNIE ZROZUMIELI!!! 
Po III wojnie światowej, ani też po czwartej wojnie światowej nie nastąpi "EPOKA KSIĘŻYCA" czyli 
tzw "EPOKA KOBIET"!!! 
NASTĄPI ONA JAK JUŻ PISAŁEM PO "WOJNIE Z MASZYNAMI", KTÓRĄ WYWOŁA 
SUPERKOMPUTER - V ANTYCHRYST ZWANY TEŻ PRZEZ NOSTRADAMUSA SUPERMYŚLĄ, 
SUPERMYŚLNĄ BESTIĄ, BESTIĄ MYŚLĄCĄ, ANTYCHRYSTEM MASZYNĄ, V ANTYCHRYSTEM 
itd. 
V Antychryst - SUPERKOMPUTER BESTIA UPATRZY SOBIE BOWIEM ZA GŁÓWNEGO WROGA 
MĘŻCZYZN I TO ICH BĘDZIE UŚMIERCAŁ.!!! 
OCZYWIŚCIE GŁOWNIE TEŻ MĘŻCZYZNI BĘDĄ WALCZYĆ Z TYM SUPERKOMPUTEREM W 
KTÓREGO WCIELI SIĘ V ANTYCHRYST!!! 
Po tej wojnie (z MASZYNAMI) mężczyzn będzie tak mało, że TO KOBIETY będą musiały przejąć 
wiele ZADAŃ I STANOWISK!!! 
TEN II MATRIARCHAT NIE NASTĄPI WIĘC Z POWODU JAKIEGOŚ BUNTU KOBIET - BĘDZIE 
ON WYMUSZONY SYTUACJĄ PO WOJNIE Z MASZYNAMI!!! 
PO RAZ PIERWSZY PO TEJ WOJNIE NASTĄPI OGROMNA LICZEBNA PRZEWAGA KOBIET NA 
WSZYSTKICH WAŻNYCH STANOWISKACH! 
Nalezy też zdefiniować odpowiednio pojęcia MATRIRCHATU I PATRIRCHATU! 
Otóż kto zna dobrze historię ludów pierwotnych (w których zakorzeniony był tzw matriarchat) - TO 
DOBRZE WIE ŻE NIE SĄ ONE RÓWNOPRAWNE!!! 
 
"MATRIRCHAT" DAJE BOWIEM KOBIETOM REALNE9NIE TEORETYCZNE) 
RÓWNOUPRAWNIENIE Z MĘŻCZYZNAMI-A NIE PRZEWAGĘ NAD NIMI JAK WIELU TU 
MYŚLI!!! 
"PATRIARCHAT" ZAŚ ZAWSZE DAJE MĘŻCZYZNOM REALNĄ PRZEWAGĘ NAD KOBIETAMI!!! 
TYM RÓZNI SIĘ FILOZOFIA MATRIRCHATU OD PATRIRCHATU!!! 
 
PO EPOCE KSIĘZYCA czyli "epoce kobiet" to REALNE RÓWNOUPRAWNIENIE OBU PŁCI JUŻ 
POZOSTANIE POMIMO, ŻE DUŻO WCZEŚNIEJ BO PO OKOŁO 150 LATACH TA RÓWNOWAGA 
PŁCI POWRÓCI!!! 
 
To nie feministki z którymi się w wielu rzeczach nie zgadzam a wydarzenia związane z tak zwaną: 
"wojną z maszynami" i wielki postęp technologiczny uwolni kobiety od wielu codziennych prac 
domowych (w tym roboty, zwane humanoidami ze względu na całkowite podobieństwo zewnętrzne 
do ludzi) zmieni ich styl życia i pozwoli na REALNE RÓWNOUPRAWNIENIE którego początki 
(około 600 lat) M.Nostradamus i inni prorocy i wizjonerzy nazywają epoką księżyca, czyli kobiet!!! 
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WSZYSTKIE WOJNY ZMIENIAJĄ SWIAT, JEDNE MNIEJ, DRUGIE BARDZIEJ!!! 
 
CZASAMI MYŚLĘ, ŻE PRZEZ TĘ WOJNĘ STWÓRCA POMOŻE KOBIETOM W OSIĄGNIĘCIU 
ICH RÓWNOPRAWNOŚCI Z MĘŻCZYZNAMI!!! 
 
Niektórzy na matrirchat patrzą tak jakby mężczyżni byli wykorzystawani przez kobiety -
ZAPEWNIAM TAK NIE BĘDZIE!!! 
Pisze o tym m.innymi M NOSTRADAMUS - cyt:"kobiety zajmą należne im miejsce na równi z 
mężczyzną!!! 
I tak należy rozumieć - a nie PRZEWROTNIE - epokę KSIĘŻYCA!!! 
 
 
Gość napisał: 
 
Czy mógłby Pan coś napisać więcej o wojnie z maszynami ? 
 
Po III wojnie światowej - to jest wojnie świata islamu z państwami o kulturze zachodniej to jest 
chrześcijańskiej, która ma trwać aż 27 lat , a wywołać ma ją III Antychryst Mahdi wraz z Jezusem 
Muzułmańskim zwanym też przez Nostradamusa - Hannibalem, oraz żółtym wcieleniem szatana 
niejakim "Czerwonym Cesarzem Wielkiego Smoka"- Liangiem lub Ma Gongiem - jak go nazywa 
M.Nostradamus, ma wybuchnąć w XXII wieku 3 letnia IV wojna światowa - około 2150 roku którą 
wywoła tak zwany "chytry Szkot" lub "wilczy Szkot" nazywany też "Wielkim Mastinem" lub" Wilczym 
Mastifem" - będzie on tak zwanym IV Antychrystem. 
W szybki sposób dzięki nowej broni (o której już pisałem) opanuje prawie całą Europę i świat. 
Wszyscy będą się bali jego nowej broni i jego samego. 
Szkocja na krótki czas będzie bardzo liczącym się państwem. 
To on całkowicie zniszczy Anglię i przyłączy ją do Szkocji. 
Wojna ta będzie trwała tylko 3 lata i nie będzie tak niszcząca jak poprzednie. 
Zginie najprawdopodobniej nie więcej jak około kilku milionów ludzi. 
Koalicja światowa (cały świat będzie tym razem przeciwko Szkocji Wielkiego Mastina) pokona jego 
kraj. 
Po jego klęsce, Anglia i Szkocja wraz z Irlandią staną się na około 100 lat zamorskim stanem 
nowego USA , a po wojnie globalnej (będzie trwała tylko 1 miesiąc), która wybuchnie 
najprawdopodobniej w 2244 roku stanie się prowincją zjednoczonej Europy. 
Wojna globalna w XXIII wieku będzie wojną z tzw "SUPERGANGIEM UCZONYCH",  którzy będą 
pracować w bazie na Księżycu. 
Za pomocą swojego księżycowego "SUPERKOMPUTERA" przejmą na 1 miesiąc rządy na całym 
świecie. 
Międzynarodowej koalicji mocarstw uda się po miesiącu przy pomocy jakichś promieni 
wystrzelonych z orbity Ziemi (może laserowych) zniszczyć całą bazę w której będzie zamieszkiwało 
(jak pisze M.Nostradamus) - UWAGA! 6666 osób! 
- wszyscy jej mieszkańcy wraz z uczonymi - próbującymi przejąć włade na Ziemi zginą! 
Właściwie oprócz tych osób na Księżycu ma nie być żadnych innych ofiar! 
"Wojna z maszynami" ma wybuchnąć w XXIV wieku - około 2388 roku i trwać 2 lata. 
Przewodzić jej będzie "WIELKA BESTIA V ANTYCHRYST" - który będzie maszyną to 
jest"MYŚLĄCYM I PODEJMUJĄCYM DECYZJĘ SUPERKOMPUTEREM"!!! 
Ten superkomputer będzie miał pod swoją kontrolą wszystkie inne komputery zarówno na ziemii jak 
i w kosmosie, pod jego kontrolą będą wszystkie urządzenia, a także barzo liczne roboty-humanoidy 
zewnętrznie całkowicie już przypominające ludzi. 
Ten superkomputer będzie prowadził głównie wojnę z mężczyznami,ze względu na to, że to oni jak 
teraz będą mieli władzę, że będzie to jeszcze świat męski. 
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Zneutralizuje on najprawdopodobniej systemy zabezpieczające roboty (humanoidy) przed atakami 
na ludzi. Humanoidy najpierw odmówią wykonywania poleceń ludzi a następnie zaczną ich 
mordować (właściwie tylko mężczyzn). 
Superkomputer będzie też stosował inne środki do walki z ludżmi - głównie z mężczyznami. 
Pewnemu uczonemu, którego M.Nostradamus nazywa "Przedziwnym Starcem" lub "Starcem 
Mądrości" uda się unicestwić superkomputer poprzez jego samozniszczenie - to jest cyt 
"Samobójstwo przemądrzałej liczącej maszyny" - jak pisze M.Nostradamus. 
Oczywiście jest sporo informacji o tej wojnie (ze względu na tzw "epokę księżyca"), ale nie ona jest 
tematem tej strony. 
Już wtedy będą zanikać wszelkie państwa. 
Właściwie w "epoce księżyca" państwa narodowe w tym Polska nie będą już istnieć. 
ZNOWU WSZYSTKO SIĘ ZMIENI"!!! 
LUDZIE CORAZ BARDZIEJ BĘDA WIDZIELI SWOJA WIELKĄ PRZYSZŁOŚC W GWIAZDACH W 
PENETROWANIU KOSMOSU A NIE NA ZIEMI. 
Najpierw do innych gwiazd wylecą próbniki, póżniej statki z superkomputerami - dowódcami i 
podporządkowanymi im robotami humonoidami - a na końcu na przygotowane przez roboty 
(humanoidy) inne planety - LUDZIE!!! 
 
Tak to wynika z licznych przepowiedni! 
 
Są odłamy w religii chrześcijańskiej jak na przykład tzw"amisze", którzy żyją tylko w warunkach 
jakich żyli ludzie w XVII wieku a może lepiej by było jakby oni i my –t o znaczy wszyscy żyli byśmy 
w epoce kamienia łupanego? 
 
TE POGLĄDY SĄ SKRAJNIE DZIWACZNE -I DLA MNIE NIE DO PRZYJĘCIA!!! 
 
KAŻDY WYNALAZEK TECHNICZNY, CZY TECHNOLOGICZNY MOŻE SŁUŻYĆ DOBRU 
CZŁOWIEKA, JAK TEŻ I JEGO ZŁU - RÓWNIEŻ TAK ZWANE CZIPY (np. człowieka zgubionego 
można by było szybko odnależć)!!! 
ZALEŻY TO OD TEGO JAK POSZCZEGÓLNE URZĄDZENIA, CZY PRZEDMIOTY SĄ 
WYKORZYSTYWANE (np: nożem można kroić chleb a można też zabić człowieka)! 
 
O TYM PISAŁ M.NOSTRADAMUS, KTÓRY WIDZIAŁ ZŁO W CZŁOWIEKU - A NIE W POSTĘPIE 
TECHNOLOGICZNYM LUDZKOŚCI I W POSZCZEGÓLNYCH WYNALAZKACH z NIM 
ZWIĄZANYCH!!! 
 
TO ŹLI LUDZIE, KTÓRZY DĄŻĄ DO BOGACENIA SIĘ KOSZTEM INNYCH LUDZI - WALCZĄ PO 
tzw "TRUPACH" O WŁADZĘ I WYKORZYSTUJĄ WSZELKIE WYNALAZKI W TYM; RADIO, 
PRASĘ, TELEWIZJĘ I INNE - (tworzą i stosują; konflikty, intrygi i pomówienia) DO OSIĄGNIĘCIA 
SWOICH NIECNYCH CELÓW ("PRYWATY") KOSZTEM CZŁOWIEKA, LUB SPOŁECZEŃSTWA-
SĄ WROGAMI POKOJU, ŁADU I PORZĄDKU SPOŁECZNEGO, A NIE POSTĘPU TECHNICZNY, 
CZY TECHNOLOGICZNY, CZY KAŻDY INNY!!! 
 
NIE ZACHWALAJMY ŻYCIA PIERWOTNEGO -TAM TEŻ BYLI LUDZIE DOBRZY I ŻLI -
MORDERCY I ZŁODZIEJE TEŻ - TECHNIKA NIE MA NIC DO TEGO!!! 
 
Po ukrzyżowaniu Chrystusa modlono się tylko do Boga i uznawano Chrystusa tylko jako Boga, a nie 
człowieka. 
Dlatego na krzyżu pierwszych chrześcijan nie było wizerunku ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa! 
Nie było też tzw kanonizacji i beatyfikacji, nie była tylko spowiedż powszechna a nie osobista przed 
konfesjonałami 
Świątynie (kościoły) były bardzo skromnie urządzane-nie widziano zresztą potrzeby ich budowania -
najczęściej modlono się w różnych innych miejscach:domach prywatnych,grotach i na tzw "świeżym 
powietrzu". 
Nie było żadnych obrazów świętych, bo nie było też oficjalnych świętych lub błogosławionych 
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NIE BYŁO TEŻ ZADNEGO KULTU MATKI BOSKIEJ-PO PROSTU NIE MODLONO SIĘ DO NIEJ!!! 
PIERWSZE ZASADNICZE I ISTOTNE ZMIANY ZAPROWADZONO W CHRZEŚCIJAŃSTWIE 
DOPIERO NA SOBORZE W EFEZIE (Azja Mniejsza-obecna Turcja) w roku 431-433 czyli w V 
wieku naszej ery.!!! 
 
TO JEST m.innymi; 
 
1. Jezusa Chrystusa uznano za dwie osoby - Syna Bożego i człowieka. 
2. Wprowadzono oficjalny kult Maryi - jako Matki Boskiej. 
 
Zjednoczony Apostolski kościół Jezusa Chrystusa ma wrócić do tradycji pierwszych chrześcijan!!! 
 
 
 
Jestem rzymskim katolikiem od urodzenia,ale nie znaczy to że wszystko w tym kościele mi się 
podoba! 
Mam dwie możliwości albo wystąpić z kościoła rzymskokatolickiego (apostazja) i wstąpić do innego 
a uważam, że wszystkie one i protestanckie i prawosławne mają swoje wady więc tego nie zrobię, 
albo zostać wyznawcą innej niechrześcijańskiej religii czego nie zrobię bo ja uznaję Jezusa 
Chrystusa za Syna Bożego więc ta druga rzecz też odpada! 
Nie jestem też zwolennikiem ateizmu.  
Jeśli chodzi o tzw "New Age" Ruch Nowej Epoki lub Ery to  BARDZO NIEUMIEJĘTNIE PRÓBUJE 
ON ZJEDNOCZYĆ WSZYSTKIE RELIGIE WSADZAJĄC JE DO JEDNEGO "FILOZOFICZNEGO 
WORA", ORAZ POGODZIĆ RÓZNE WIERZENIA Z NAUKA! 
DLA MNIE NEW AGE JEST RELIGIJNO -FILOZOFICZNA HYBRYDA, KTÓRĄ MOGŁ BYM PUNK 
PO PUNKCIE TU UZASADNIAĆ. 
JA NIE UZNAJĘ NICZEGO CO JEST NIEZGODNE Z ZAPISAMI PISMA ŚWIĘTEGO CZYLI BIBLI. 
"NEW AGE" NIE UZNAJE BOSKOŚCI JEZUSA CHRYSTUSA, A BOGA STAWIA NA RÓWNI Z 
KOSMOSEM - SĄ TO PODSTAWOWE CECHY Z KTÓRYMI SIĘ NIE MOGĘ ZGODZIĆ!!! 
STWÓRCA - PAN BÓG JEST PONAD KOSMOSEM JEST JEGO PANEM I STWÓRCĄ!!! 
 
"NEW AGE" TEŻ NIE JEST RUCHEM JEDNOLITYM - DZIAŁA TAM WIELE SEKT, KTÓRE TEŻ 
SIĘ NAWZAJEM ZWALCZAJĄ!!! 
 
JEŻELI UWAŻASZ ŻE WIARA W JEZUSA CHRYSTUSA (MIĘDZY INNYMI WIARA 
RZYMSKOKATOLICKA) JEST KŁAMSTWEM - BO JA UWAŻAM,ŻE NIE! - To ODPOWIEDZ MI, 
KTÓRA RELIGIA JEST PRAWDZIWA? 
 
ZAZNACZAM,  ŻE WG MNIE I WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN KAŻDA RELIGIA KTÓRA UZNAJE 
JEZUSA CHRYSTUSA JEST PRAWDZIWA-NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY JEST ONA 
RZYMSKOKATOLICKA, PRAWOSŁAWNA CZY PROTESTANCKA WŁAŚNIE EKUMENIZM 
ISTNIEJE PO TO ŻEBY ŁACZYĆ WSZYSTKIE RELIGIE CHRZESCIJAŃSKIE UWAŻANE ZA 
PRAWDZIWE!!! 
 
WYZNAWCY INNYCH RELIGII NIŻ CHRZEŚCIJAŃSKIE NIE WCHODZA DO RAD 
EKUMENICZNYCH W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH!!! 
 
 
Panie Centurionie, pana wizja powrotu do Kościoła "Pierwotnego" to herezja archeologizmu. 
Rzymski katolik to integrysta. Albo całość albo ... ostrożnie. Uprzedzam, że nie atakuję pana tylko 
jako katolik mam obowiązek przestrzec - Wskazania te można by streścić w znanej formule: in 
necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Katolicy powinni zachować jedność 
myślenia i działania, gdy chodzi o sprawy doktrynalne, że w sprawach podlegających dyskusji winni 
zachować umiarkowanie i szczerą wolę poszukiwania prawdy, że wreszcie powinni wystrzegać się 
wzajemnych podejrzeń i niesłusznych oskarżeń.  
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pozdrawiam serdecznie. 
 
Pan uznaje, że :"ARCHEOGOLIZM" powrót do starożytnych tradycji i wierzeń jest grzechem! 
 
Ja uważam,że "ARCHEOGOLIZM" NIE JEST GRZECHEM! 
Dlaczego? - A no dlatego że; 
BIBLIA ZOSTAŁA SPISANA W CZASACH STAROŻYTNYCH,A WRACAMY DO NIEJ NA KAŻDEJ 
MSZY!!! 
W ewangeliach i listach apostolskich (Nowy Testament) mówi się tylko o wierze w Boga w trójcy 
świętej i nakazuje się modlić tylko do niego (tj Pana Boga), a nie do świętych apostołów czy innych 
świętych itd. 
 
W Pana rozumowaniu w/g mnie jest właśnie ta sprzeczność! 
 
Poza tym doktryna religijna często się zmieniała przez 2000 lat istnienia chrześcijaństwa!!! 
Pisałem o soborze w Efezie (było ich wiele i każdy przynosił jakieś zmiany), takich zmian 
doktrynalnych - ludzkich - nie boskich było i jest wiele na różnych soborach. 
Są przykazania Boskie (biblijne), które staram się w życiu przestrzegać i te ludzkie soborowe, które 
jako ludzkie zawsze mogą budzić u każdego duchową wątpliwość również budzą one i u mnie! 
 
 
Gość napisał: 
Centurionie szkoda się sprzeczać. Wielka szkoda, że kończysz tą ciekawą wycieczkę przez 
przyszłość mniej lub bardziej prawdopodobną. Serdecznie dziękuje za tę podróż.  
Mam ostatnie pytanie: kiedy książka? 
 
 
Tak jak już pisałem w przyszłym roku kiedy? najprawdopodobniej na wiosnę. 
Chcę żeby to by była szersza i bardziej "obfiszta praca" niż to co Wam tu napisałem 
Chcę,książkę podzielić na trzy podstawowe części to jest: 
I część jako "przedmowa" czyli ogólnie opisane -zaznaczone różne proroctwa i przepowiednie-
głównie w kontekście III wojny światowej. 
II część ma dotyczyć samego Michela de Nostradame oraz jego przepowiednie (centurie i inne 
prognostyki) związane z III wojną światową. 
I wreszcie III część; 
Ma ona zawierać kalendarium wydarzeń od III wojny światowej do roku 3797-to jest do okresu do 
którego jak stwierdził sam M.Nostradamus cyt;"Bóg pozwolił mi spojrzeć". 
 
Mój wyjazd związany jest głównie z opracowaniem w/w książki. 
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