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Nostradamus â€“ o chrzescijanstwie i Watykanie. Â  Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
Â Â Â Â Â Â Â Centuria VI; czterowiersz 9.
 
 
 
  Â â€žW swietych kosciolach dopuszcza sie bezecenstw Mieniac je cnota, godna najwyzszej pochwaly Ten, na
ktorego czesc bija zlote medale Zakonczy zywot w niewyslowionych meczarniach.â€• Â  Religie swoje haniebne
prawa nazywaja cnota, ktora wedlug kaplanow tych religii zasluguje na miano, jedynej drogi do Boga. Papiez
zakonczy swoje wladanie w nieslawie. Â  W konkluzji do czterowiersza VI â€“ 9;
 
 
 
  Nostradamus w zwrocie; â€žW swietych kosciolachâ€•,Â wskazuje na â€žkosciolyâ€• jako religie a nie swiatynie.
Swiadczy o tym przymiotnik â€žswietychâ€• ujety w tym zwrocie. Liczba mnoga mowi o wielu kosciolach, ktore uwazaja
sie za â€žswieteâ€• a swa wiare za wlasciwa droge do Boga. Â  Cnota i to cnota najwyzszej wartosci, beda okreslac ta
droge do Boga, ktora jest w proroctwie Nostradamusa okreslona bezecenstwem. Â  Postac, ktorej godnosc uznawana
jest przez ludzi tak wysoko, ze na jej czesc bite sa zlote medale to moze byc tylko papiez. Inne religie nie wplynely tak
skutecznie na opinie publiczna, by ich glowy w taki sposob byly honorowane. Â  Jednak Papiez konczy zywot -
pontyfikat w niewyslowionych meczarniach duchowych. Tu poddana jest w watpliwosc wartosc publiczna i samego
pontyfikaty Papieza, ktory odchodzi w nieslawie. Â  Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
Centuria V; czterowiersz 73.
 
 
 
  Â â€žPrzez samego Boga przesladowany bedzie Kosciol Swiete Koscioly zostana ograbione {spladrowane}
Matka wyda na swiat dziecko naga w koszuli Potem Arabowie zjednocza sie z Polakami.â€• Â  Bog poprzez
swego syna, bedzie przesladowal religie. Wszystkie religie zostana odarte ze swoich niezgodnych z wola Boga
zasad. Matka juz uwolniona spod jarzma chrzescijanskiego, urodzi dziecko, ono juz nie bedzie wolne od wplywu
religii. Wkrotce Arabowie, polacza sily z Polakami. Â  W konkluzji do V- 73;
 
 
 
  Jak wazne to sa sprawy dla Boga swiadczy fakt przybycia na ziemie Jego syna. Tu On musi wykazac przed ludzmi
bledy, jakie czynia religie. Bledy, ktore wykaze spowoduja takie zmiany, jakie powstaja po ograbieniu (w tym przypadku
z wartosci kultowych). Â  Matka: -Â â€žnaga w koszuliâ€•Â urodzi dziecko. Czlowiek nagi, takie okreslenie moze byc
odniesieniem do duchowosci religijnej. Tu matka naga w koszuli urodzi dziecko, oznacza to, ze juz bez
chrzescijanskiego plaszcza duchowego. Po urodzeniu tego dziecka cos sie zmieni w kontaktach pomiedzy Arabami a
Polakami, a ta zmiana w jakis sposob dotyczyla bedzie tej niewiasty. Â  
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Centuria III; czterowiersz -34
 
 
 
  â€žKiedy niebianskie Slonce przestanie wysylac promienie, W pelnym swietle dnia ukaze sie potwor. Na wiele
sposobow beda tlumaczyc to zjawisko, Nikt nie zdola przewidziec, jak drogo za nie zaplaca.â€• Â  â€žKiedy
niebianskie Slonce przestanie wysylac promienieâ€• Â  W tym zwrocie kluczowym jest okreslenie:Â â€žniebianskie
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Slonceâ€•,Â czyli najwyzsza kultowa postac (Nostradamus w swoich proroctwach zwraca sie do religii chrzescijanskiej)
tu, Papiez. Â  â€žW pelnym swietle dnia ukaze sie potworâ€•. Â  Z kolei tu, kluczowymi, sa dwa okreslenia:Â â€žW
pelnym swietle dniaâ€•Â iÂ â€žukaze sie potworâ€•. W pelnym swietle dnia a wiec w pelni publicznie, zostanie
obnazona, skrywana ciemna strona religii chrzescijanskiej. Â  â€žNa wiele sposobow beda tlumaczyc to
zjawisko,â€• Â  Okresleniem kluczowym jest:Â â€žbeda tlumaczycâ€•Â i probowac wyjasniac, ta niespotykana
sprawe. Â  â€žNikt nie zdola przewidziec, jak drogo za nie zaplaca.â€• Â  Tu kluczowym zwrotem jest:Â â€žjak
drogo za nie zaplaca.â€•Â I w tym momencie nikt nie bedzie w stanie tego przewidziec. Â  Reasumujac zaszyfrowany
w tym czterowierszu przekaz, dowiadujemy sie, ze proroctwo mowi o sytuacji gdy zostanie upubliczniona wyjatkowo
niekorzystna dla religii chrzescijanskiej informacja. Bedzie ona pokazywala tak wyjatkowe potwornosci, ze zgasnie
swietosc papieza i kultu. Â  Informacja bedzie znana w pelnym swietle dnia a wiec na calym swiecie. Pomimo tak
trudnej sytuacji, kler bedzie probowal wytlumaczyc sie i wyjasnic sprawe. Â  Znajac potege chrzescijanstwa; - to mimo,
ze potwornosc bedzie zabojcza dla religii, nikt nie bedzie w stanie przewidziec koncowych efektow. Â  Â  
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Centuria VIII; czterowiersz 98.
 
 
 
  â€žKrew ludzi Kosciola poleje sie obficie wiele czasu uplynie, nim jej potok zostanie wstrzymany Plynie
czerwona zupelnie jak woda Niedola, kleska i zaloba przypadnie kaplanom w udziale.â€• Â  Zasady wiary i
kanony religii zostana odarte z falszu i zlamane, dlugo wierni nie beda mogli sie z tym pogodzic. Krew â€“
zasady wiary, sa dla wiernych jak woda, nie moga i nie chca sie wyzwolic w istocie sa oni, zniewoleni kanonami
chrzescijanstwa. Kaplanow czeka czas odpowiedzialnosci w nim, niedola, kleska i zaloba. Â  W konkluzji do
czterowiersza VIII â€“ 98;
 
 
 
  Jednym ze slow klucza Apokalipsy i wszystkich przekazow z nieba, jest slowo â€žkrewâ€•, ktore symbolizuje zasady.
Dla przykladu â€žkrew Bogaâ€• to zasady z nieba gloszone jako slowo Boga, â€žkrew Chrystusaâ€• to wszystko, co On
przekazywal sluchajacym Go, gdy nauczal (nie mylic z naukami religii chrzescijanskiej). Â  W tym czterowierszu,
Nostradamus opisuje sytuacje, gdy miecz slowa (wskazywany trescia informacji zaszyfrowanej w Apokalipsie) przetnie
zaklamane informacje o Bogu i o Jezusie Chrystusie. To nieznane wczesniej oblicze Boga i nieba a przede wszystkim
oblicze Chrystusa, bedzie nie do przyjecia przez ludzi w szczegolnosci tych, ktorzy sa zaslepieni wiara. Â  Dla wiernych,
ktorzy poddali sie praniu mozgow w procederze chrzescijanskiej teologii, zasady i kanony wiary, sa swietoscia, ktora do
konca spenetrowala ich swiadomosc. Dla nich wiara jest jak woda i pogodzic sie z bledami tej swietosci to tak, jak
przestac pic wode. Â  Kaplani zostana poddani publicznej opinii, Ci, ktorzy posiadaja sumienie, beda widzieli swoja
kleske i czeka ich cierpienie. Â  Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
Omen 83
 
 
  â€žPodczas, gdy chrzescijanstwem wstrzasaja niepokoje przywodcy prowadza rozmowy: Hordy najezdzcow
atakuja Stolice Apostolska, Ich przyjscie zraza jak choroba, pozniej zgube przyniesie. Ze wschodu ciagnie
smierc, zaraza, glod i pakty zdradzieckie.â€• Â  Czas, w jakim chrzescijanstwo dozna wstrzasow, jest czasem
waznych miedzynarodowych rozmow takich, ktore prowadza przywodcy. W tym czasie male grupy, atakuja
stolice apostolska, Watykan, wytykajac jej bledy. Najpierw te ataki przyniosa Watykanowi problemy a nastepnie
zgube. Te ataki ze wschodu (w stosunku do geograficznego polozenia Watykanu), niosa wszystko co najgorsze
dla kaplanow. Â  Konkluzja do omenu 83;
 
 
  Tu Nostradamus wskazuje na czas i moc atakow skierowanych przeciwko chrzescijanstwu. Ten czterowiersz pomija
inne religie a skupia sie wylacznie na chrzescijanstwie i Watykanie. Â  Czas w jakim chrzescijanstwo dozna wstrzasow,
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nastapi w ten czas, gdy powazne problemy miedzynarodowe beda rozwiazywane w trakcie rozmow pomiedzy
przywodcami panstw, a nie na planie dzialan wojennych. Â  Moc tych atakow z biegiem czasu bedzie sie nasilala.
Wskazanie na taki rozwoj wypadkow w czasie, odnajdujemy w zwrocie;Â â€žzraza jak choroba, pozniej zgube
przyniesie.â€•Â Moc atakow z poczatku jako choroba, a potem jest porownana do smierci, by w koncu przyniesc zgube
Watykanowi. Â  W ostatnim zwrocie;Â â€ži pakty zdradzieckieâ€•Â mozemy odczytac informacje, ze do tych klesk
kleru przyczynia sie rowniez sami kaplani, kolaborujac z tymi, ktorzy atakuja religie chrzescijanska i Watykan. Â  Â  
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Centuria II; czterowiersz 12
 
 
  â€žOczy otwarte tylko na wspomnienia z przeszlosci, nikt nie bedzie chcial przywdziac mniszego habitu.
Potezny krol srodze ukarze ich glupote: Beda patrzec w milczeniu, jak pustoszy ich swiatynieâ€• Â  Juz nie ma
kandydatow do zakonu, pozostaly tylko wspomnienia. Syn Boga bezlitosnie obnazy bledy ich zycia zakonnego.
Bez slowa beda obserwowac, jak zasady ich kosciola rozsypuja sie w proch. Â  Konkluzja do czterowiersza II
â€“ 12;
 
 
  Miecz slowa, zniszczy istniejace w zakonach zasady i osiagniecia zycia klasztornego. Publikacja takich informacji,
zniecheci nowych kandydatow do wstepowania na sluzbe w tej religii. Â  Przekazywane przez Syna Boga zasady,
zburza porzadek zakonny a wszystkie wartosci i zasady kosciola legna w gruzach, na oczach zakonnic i zakonnikow. Â  
Â 
 ------- >Â Nostradamus zapowiada w 2012r pedzace ze Slonca dlugie iskryÂ 
 
 ------- >Â Nostradamus zapowiada resetacje swiadomosci czlowiekaÂ 
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