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Â Nostradamus zapowiada w 2012r pÃªdzÂ±ce ze SÂ³oÃ±ca dÂ³ugie iskry. Â   
   CENTURIA Â II.Â 46
 
 PotÃªÂ¿ny RzÂ±dca znÃ³w obrÃ³ci koÂ³em; Minione niedole nadejdÂ± w jeszcze gorszej postaci. GÂ³Ã³d,
Â¿elazo i zaraza, krwawy, mleczny deszcz. OgieÃ± widziany na niebie, pÃªdzÂ±ca dÂ³uga iskra. Â  Wskazywany
przez Nostradamusa PotÃªÂ¿ny RzÂ±dca, to Magnetyzm WszechÂ¶wiata, ktÃ³ry zarzÂ±dza wszelkim ruchem i
kaÂ¿dym zwiÂ±zkiem materii we wszechÂ¶wiecie. Â  â€žPotÃªÂ¿ny RzÂ±dca znÃ³w obrÃ³ci koÂ³em:â€• Â  W tym
zwrocie Nostradamus opisuje caÂ³y obrÃ³t na kole, obrÃ³t â€žzarzÂ±dzanyâ€• magnetyzmem wszechÂ¶wiata.
Wszystkie â€žciaÂ³a niebieskieâ€•, jako skÂ³adowe czÃªÂ¶ci gwiazdozbiorÃ³w i ukÂ³adÃ³w sÂ³onecznych, sÂ±
powiÂ±zane siÂ³ami magnetycznymi. Ich ruch zawsze przebiega po orbitach. OgÃ³lnie to upraszczajÂ±c, jest to ruch po
kole, mimo, Â¿e orbity nie sÂ± w czystej postaci koliste. Â  â€žznÃ³w obrÃ³ci koÂ³emâ€• Â  Takie stwierdzenie, lub
zapowiedÂ¼, wskazuje na ponowny kolejny cykl obrotu po orbicie. Wskazanie nie moÂ¿e dotyczyÃ¦, naszego ukÂ³adu
sÂ³onecznego. W tym przypadku obrÃ³t po orbicie powtarza siÃª, co rok. A Nostradamus zapowiada w przyszÂ³oÂ¶ci,
zamkniÃªcie siÃª, â€žkoÂ³aâ€•, czyli jednego cyklu ruchu po orbicie. Czas przebiegu tego zbioru, musi byÃ¦ duÂ¿o
dÂ³uÂ¿szy, niÂ¿ czas przebiegu ziemi po swej orbicie. Â  W zbiorze tych ukÂ³adÃ³w gwiezdnych, ktÃ³re zamknÂ± w
zapowiadanym czasie kolejny cykl swego obrotu, rÃ³wnieÂ¿ musi znajdowaÃ¦ siÃª i nasz ukÂ³ad sÂ³oneczny. Gdyby
tak nie byÂ³o, zapowiedÂ¼, Nostradamusa nic by dla nas nie znaczyÂ³a. Â  ReasumujÂ±c informacje zawarte w tej
kwestii, moÂ¿emy stwierdziÃ¦; Â¿e Nostradamus zapowiada nadejÂ¶cie czasu, w ktÃ³rym zakoÃ±czy siÃª
obrÃ³t â€žciaÂ³ niebieskichâ€• po orbicie wiÃªkszej niÂ¿ orbita ziemi. W zbiorze tych â€žciaÂ³ niebieskichâ€•,
bÃªdzie siÃª rÃ³wnieÂ¿ znajdowaÂ³ nasz UkÂ³ad SÂ³oneczny. Â  â€žMinione niedole nadejdÂ± w jeszcze
gorszej postaciâ€• Â  W zwiÂ±zku ze szczegÃ³lnym poÂ³oÂ¿eniem gwiazd w czasie, w ktÃ³rym zapowiadany cykl
obrotu siÃª zakoÃ±czy, zaistnieje przyczyna powodujÂ±ca â€žniedolÃªâ€• Nostradamus mÃ³wi, Â¿e takie niedole
wystÃªpowaÂ³y w czasie koÃ±ca poprzednich cykli, gdy nasz UkÂ³ad SÂ³oneczny znajdowaÂ³ siÃª w takim miejscu
Galaktyki. Ostrzega dodatkowo, Â¿e nadchodzÂ±ce niedole okaÂ¿Â± siÃª â€žgorszej postaciâ€•, czyli bardziej
niebezpieczne od poprzednich. Â  ReasumujÂ±c informacje ujÃªte w tej kwestii; moÂ¿emy przyjÂ±Ã¦, Â¿e
sytuacja w Â¶rodowisku Â¿ycia czÂ³owieka na ziemi, jaka zaistnieje w 2012 roku, bÃªdzie bardziej szkodliwa
niÂ¿ te poprzednie. Jedna z takich poprzednich klÃªsk, to zagÂ³ada opisywana, jako â€žbiblijny potopâ€•. Â  
â€žGÂ³Ã³d, Â¿elazo i zaraza, krwawy, mleczny deszcz.  â€žOgieÃ± widziany na niebie, pÃªdzÂ±ca dÂ³uga
iskra.â€• Â  Te dwa wersy czterowiersza, sÂ± przestawione w celu utrudnienia odczytania. Â  â€žOgieÃ± widziany na
niebie, pÃªdzÂ±ca dÂ³uga iskra.â€• Â  W efekcie przejÂ¶cia naszego sÂ³oÃ±ca, przez miejsce w przestrzeni, ktÃ³re
jest wskazywane przez Nostradamusa, jako zamkniÃªcie obrotu koÂ³a, na sÂ³oÃ±cu dojdzie do erupcji. â€žOgieÃ±
widziany na niebieâ€•, ten zwrot mÃ³wi o efektach erupcji sÂ³oÃ±ca, ktÃ³re bÃªdÂ± widziane na niebie w postaci
przypominajÂ±cej ogieÃ±. SÂ³oÃ±ce bÃªdzie wyglÂ±daÂ³o tak, jakby siÃª paliÂ³o. Â  Erupcja sÂ³oÃ±ca, spowoduje
pozbycie siÃª duÂ¿ej iloÂ¶ci rozgrzanej materii. Ta jej czÃªÂ¶Ã¦, ktÃ³ra dotrze do ziemi bÃªdzie widoczna w postaci
Â¶wiecÂ±cych dÂ³ugich iskier. DÂ³ugie iskry to nic innego jak duÂ¿a iloÂ¶Ã¦ pÃªdzÂ±cej materii, wyrzuconej ze
sÂ³oÃ±ca. Gdy taka iloÂ¶Ã¦ materii dotrze do powierzchni planety, moÂ¿e spowodowaÃ¦ nieobliczalne zniszczenia. W
efekcie niedolÃª czÂ³owieka a dodatkowo w obecnym, stanie rozwoju cywilizacji technicznej, moÂ¿e dojÂ¶Ã¦ do
zakÂ³Ã³cenia caÂ³ego Â¶rodowiska Â¿ycia czÂ³owieka. To, moÂ¿e byÃ¦ przyczynÂ± wskazywanej przez
Nostradamusa, wiÃªkszej niÂ¿ uprzednio niedoli. Â  Â â€žGÂ³Ã³d, Â¿elazo i zaraza, krwawy, mleczny deszczâ€• Â  
GÂ³Ã³d zostanie spowodowany zarazÂ±, ktÃ³ra jest w jakiÂ¶ sposÃ³b zwiÂ±zana z Â¿elazem. To mogÂ± byÃ¦
szkodliwe substancje, ktÃ³re zmagazynowane w Â¿elaznych pojemnikach, uwolniÂ± siÃª w trakcie bombardowania
ziemi, przez materiÃª sÂ³onecznÂ±. Nasza cywilizacja posiada odpowiedni zasÃ³b i rodzaj materiaÂ³Ã³w
niebezpiecznych. MoÂ¿na powiedzieÃ¦ czekajÂ± tylko na okazjÃª do uwolnienia siÃª, poprzez pobudzenie reakcji
chemicznych.Â  Z nieba spadnie krwawy mleczny deszcz. W samej rzeczy, mogÂ± byÃ¦ takie miejsca na ziemi, gdzie
iloÂ¶Ã¦ rÃ³Â¿nych Â¶rodkÃ³w chemicznych, ktÃ³re przedostanÂ± siÃª do powietrza, bÃªdzie tak duÂ¿a, Â¿e aÂ¿
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widoczna goÂ³ym okiem. Â  Â  Â  Wniosek, jaki moÂ¿na wyciÂ±gnÂ±Ã¦ z informacji zawartych w tym
czterowierszu, ukazuje nam obraz zbliÂ¿ajÂ±cego siÃª czasu. Kiedy nasza dzienna gwiazda znajdzie siÃª w
krytycznym dla czÂ³owieka punkcie, na swojej gwiezdnej drodze?  Â  Jej naturalna reakcja na wpÂ³yw
szczegÃ³lnego w tym miejscu magnetyzmu wszechÂ¶wiata, objawi siÃª, potÃªÂ¿nÂ± erupcjÂ± rozÂ¿arzonej materii. W
efekcie ludzie na ziemi, bÃªdÂ± mogli oglÂ±daÃ¦ to zjawisko, jako â€žpoÂ¿ar sÂ³oÃ±caâ€•. Â  Jednak ten
â€žpoÂ¿arâ€•, okaÂ¿e siÃª zgubnym widowiskiem, bo w kolejnych godzinach ziemia poddana zostanie
bombardowaniu materiÂ± sÂ³onecznÂ±. W efekcie na ziemi dojdzie do bardzo powaÂ¿nych kataklizmÃ³w. Najgorsze
okaÂ¿Â± siÃª te, ktÃ³re bÃªdÂ± zwiÂ±zane z uwolnieniem siÃª do atmosfery trujÂ±cych toksyn i promieniowania. Â  
WedÂ³ug Nostradamusa bÃªdzie to kataklizm o wiÃªkszej skali zniszczeÃ±, niÂ¿ te, ktÃ³re byÂ³y w poprzednich
okresach przechodzenia sÂ³oÃ±ca przez ten punkt w kosmosie. Â 
 
 ------- > Nostradamus â€“ o chrzescijanstwie i Watykanie
 
 ------- >Â Nostradamus zapowiada resetacje swiadomosci czlowieka
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