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Nostradamus zapowiada resetacje swiadomosci czlowieka.
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Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Nostradamus odnalezione wersety Â  Â XII Centuria, numer 63,
takÂ± numeracjÂ± rozpoczyna siÃª zbiÃ³r nieujawnionych dotychczas wersetÃ³w Nostradamusa. ZostaÂ³y one
odnalezione podczas remontu domu, w ktÃ³rym on mieszkaÂ³. WnoszÂ± bardzo realistyczne informacje, ktÃ³re
w wiÃªkszoÂ¶ci dotyczÂ± czasÃ³w nam obecnych. Nie wszystkie udaÂ³o siÃª odczytaÃ¦ w zwiÂ±zku z tym,
zastosuje kolejnÂ± numeracjÃª dla tych, ktÃ³re sÂ± odczytane. Â  W kolejnych odsÂ³onach, przedstawiÃª
teksty wersetÃ³w i ich odszyfrowana prze zemnie treÂ¶Ã¦.  Â  Â Â Â Â  Nostradamus zapowiada resetacjÃª
Â¶wiadomoÂ¶ci czÂ³owieka. Â  Centuria VII â€žczterowiersz 66â€•
 
  â€žKomety bez ogona, wypeÂ³niÂ± niebo, krÂ±Â¿Â±c w ciszy, Wielka panika, ofiara odrzucona, Kometa z
ogonem, Przemyka pomiÃªdzy pszczoÂ³ami, umiera, A przywÃ³dcy bezradni. Nikt nie rozpozna znakÃ³w na
piasku.â€• Â  DuÂ¿e Â¶wiecÂ±ce kule, bezgÂ³oÂ¶nie krÂ±Â¿Â± nad ziemiÂ±. Ludzie w panice, modÂ³y i czary
nic nie pomogÂ³y. PÃªdzÂ±ca ze SÂ³oÃ±ca, rozpalona materia gaÂ¶nie w powietrzu, pomiÃªdzy wieloma
rozbÂ³yskami. Wszelkie dziaÂ³ania techniczne bezskuteczne. PamiÃªÃ¦ zresetowana, ci, ktÃ³rzy przeÂ¿yjÂ± nie
bÃªdÂ± mogli zrozumieÃ¦ pisma. Â  W konkluzji do czterowiersza
 
  W czasie zagÂ³ady, erupcja sÂ³oÃ±ca spowoduje rÃ³Â¿ne zjawiska w atmosferze ziemskiej. BÃªdÂ± one widoczne w
postaci jasnych kulistych form, przemieszczajÂ±cych siÃª jak zorza. Â  Ludzi ogarnÃªÂ³a panika: - gdy przekonali siÃª,
Â¿e ich nadzieje na ratunek, speÂ³zÂ³y na niczym. Teraz widzÂ±, Â¿e modÂ³y byÂ³y nadaremne i zÂ³udne, Â¿e
wszelkie dziaÂ³ania duchowe i przerÃ³Â¿ne zabiegi, byÂ³y tylko zÂ³udÂ±. Teraz, gdy juÂ¿ za pÃ³Â¼no, zrozumieli,
Â¿e religijni i duchowi przywÃ³dcy zwiedli wszystkich, dajÂ±c im nadziejÃª ratunku i pozbawili jedynej szansy, jaka
byÂ³a na ziemi.  Â  Wiele uczynili, aby zapobiec ogÃ³lnemu kataklizmowi i Â¿adnych skutkÃ³w te dziaÂ³ania nie
przyniosÂ³y. Ludzie podejmowali siÃª rÃ³Â¿nych sposobÃ³w dziaÂ³ania, nie tylko modlitwy, ale i wspÃ³lne duchowe
ofiary miÂ³oÂ¶ci. Wielka ta ofiara caÂ³ych rzesz ludzi dobrej woli, erupcji SÂ³oÃ±ca nie powstrzymaÂ³a.Â   Â  WiÃªksze
skupiska wyrzucanej ze SÂ³oÃ±ca materii, jak kometa wpadajÂ± w atmosferÃª i spalajÂ± siÃª. WokoÂ³o peÂ³no
maÂ³ych skupisk materii sÂ³onecznej, pÃªdzÂ±cych przez atmosferÃª. Â  Â¯adna pomoc juÂ¿ nie moÂ¿e nadejÂ¶Ã¦,
struktury wÂ³adzy przestaÂ³y dziaÂ³aÃ¦, wszyscy sÂ± bezradni. Ci, ktÃ³rzy przeÂ¿yjÂ± z powodu magnetycznego
uderzenia doznajÂ± resetacji Â¶wiadomoÂ¶ci, nic nie bÃªdÂ± mogli logicznie rozumowaÃ¦, nie rozpoznajÂ± juÂ¿
pisma, juÂ¿ go nie rozumiejÂ±. Â 
 
 ------- >Â Nostradamus zapowiada w 2012r pedzace ze Slonca dlugie iskryÂ 
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