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â€œPrzydomek, ktÃ³ry przyjÂ±Â³ Nostradamus Â³Â±czy poprzez skÂ³ad literowy postaÃ¦ Chrystusa, Nostradamusa i
Syna CzÂ³owieczego, ktÃ³ry w czasach ostatecznych wedÂ³ug Proroctw ma Â¿yÃ¦ na Ziemiâ€• Â
Â NOSTRADAMUS VATINICIA CODE Â â€œPrzydomek, ktÃ³ry przyjÂ±Â³ Nostradamus Â³Â±czy poprzez skÂ³ad
literowy postaÃ¦ Chrystusa, Nostradamusa i Syna CzÂ³owieczego, ktÃ³ry w czasach ostatecznych wedÂ³ug Proroctw
ma Â¿yÃ¦ na Ziemi.â€•Â Â Â Â Â

Â
Â NOSTRADAMUS VATINICIA CODE â€“ taki tytuÂ³ widnieje na odnalezionej w 1982 przez wÂ³oskich dziennikarzy
Enza Massa i Roberto Pinotti w GÂ³Ã³wnej Narodowej Bibliotece w Rzymie we WÂ³oszech ksiÂ±Â¿ce, wewnÂ±trz niej
widnieje podpis: Michel de Notredame. Inne przydane ksiÂ±Â¿ce tytuÂ³y, ktÃ³re moÂ¿na miÃªdzy innymi znaleÂ¿Ã¦ w
wikipedii to: â€œThe Vaticinia Michaelis Nostradami de Futuri Christi Vicarii ad Cesarem Filium D. I. A. Interpreteâ€•
(Proroctwa Michela Nostradamusa dotyczÂ±ce przyszÂ³oÂ¶ci papieÂ¿y do Cezara jego syna, objaÂ¶nione przez Lorda
Abbota Joachima) lub Vaticinia Nostradami ( Proroctwa Nostradamusa). KsiÂ±Â¿ka stanowi zbiÃ³r osiemdziesiÃªciu
akwarelowych wizerunkÃ³w zebranych jako ilustrowany kodeks. Dokument moÂ¿e byÃ¦ znaleziony w bibliotece pod
tytuÂ³em, "Fondo Vittorio Emanuele 307". Â Karta biblioteczna wypeÂ³niona przez KartuzjaÃ±skich ojcÃ³w
doÂ³Â±czona do manuskryptu stwierdza, Â¿e wizerunki naleÂ¿aÂ³y do Francuskiego jasnowidza Nostradamusa
(1503-1566). Karta wskazuje, Â¿e kodeks zostaÂ³ przywieziony do Rzymu przez syna Nostradamusa - CÃ©sar de
Nostredame w celu przekazania go kardynaÂ³owiÂ Maffeo Barberini, ktÃ³ry pÃ³Â¿niej zostaÂ³ papieÂ¿em Urbanem
VIII(1623-1644). Â Wizerunki zawierajÂ± m.in. symboliczne przedmioty, litery, zwierzÃªta, chorÂ±gwie, trÂ±bki,
krzyÂ¿e, Â¶wieczki; sugerujÂ± przyszÂ³e kÂ³opoty dla KoÂ¶cioÂ³a katolickiego. NiektÃ³rzy sÂ±dzÂ±, Â¿e tajemnicze
dziwne wizerunki sÂ± proroctwami dotyczÂ±cymi naszej przyszÂ³oÂ¶ci. Na niektÃ³rych wizerunkach pojawia siÃª
postaÃ¦ Lwa. Â
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Â
Â PostaÃ¦ Lwa wystÃªpuje rÃ³wnieÂ¿ w centuriach Nostradamusa: Â Â VIII. 34 Â â€žLew w Lyonie odniesie
triumf: OfiarÃª zÂ³oÂ¿Â± Lui na zboczach Jury Z tysiÃªcy mieszkaÃ±cÃ³w Wschodu, po siedem razy i trzy. Obalony
PapieÂ¿ smierÃ¦ odnajdzie w Lyonie.â€• Â Â SzczegÃ³lnÂ± uwagÃª badaczy Nostradamusa zwrÃ³ciÂ³o siedem
koÃ±cowych wizerunkÃ³w. Wizerunek 66 - pierwszy Â w kolejnoÂ¶ci - Â podkreÂ¶la waÂ¿noÂ¶Ã¦ sÂ³oÃ±ca w
zwiÂ±zku z nadchodzÂ±cym wydarzeniem. Jak stwierdza Vincent Bridges: â€œseria siedmiu wizerunkÃ³w pod koniec
ksiÂ±Â¿ki Â
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Â Â Nostradamus byÂ³ prawdopodobnie powiÂ±zany z zakonem Templariuszy i koÂ¶cioÂ³em St.
Michel-de-Apocalypse w Salon-de-Provence na ktÃ³rym nad wejÂ¶ciem widniejÂ± wizerunki, ktÃ³rych symbole sÂ±
podobne do symboli zawartych w siedmiu wizerunkach Zaginionej KsiÃªgi Nostradamusa. Na kopulastym tympanonie
koÂ¶cioÂ³a moÂ¿na miÃªdzy innymi zobaczyÃ¦ Â¦w. MichaÂ³a, wÃªÂ¿a, poniÂ¿ej jego postaci widoczny jest baranek,
jest rÃ³wniez krzyÂ¿ Templariuszy.Â PoÂ¶rÃ³d tych centralnych postaci sÂ± wizerunki Drzewa Â¯ycia wraz z
burboÃ±skÂ± liliÂ± MerowingÃ³w.
Â '
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Â W filmie dokumentalnym jest poruszana kwestia trzynastego znaku zodiaku (Nostradamus braÂ³ pod uwagÃª
rÃ³wnieÂ¿ gwiazdozbiÃ³r WÃªÂ¿ownika). Kiedy sÂ³oÃ±ce wzejdzie w idealnym ustawieniu w lini prostejÂ z centrum
galaktyki usytuowanym pomiÃªdzy Skorpionem a Strzelcem w konstelacji WÃªÂ¿ownika - w tak zwanej â€œczarnej
szczelinieâ€• - bÃªdzie miaÂ³o miejsce â€œWielkie Ustawienie W Liniiâ€• - â€œGreat Alignmentâ€•. Majowie opierali
swÃ³j kalendarz na obserwacjach â€œciemnej szczelinyâ€•, nazywali jÂ± Xibalba be lub Czarna Droga; byli Â¶wiadomi
gdzie ekliptyka przecina CzarnÂ± DrogÃª i nadawali tej pozycji na niebie szczegÃ³lne znaczenie. SÂ³oÃ±ce ustawia
siÃª dokÂ³adnie w linii prostej z tym punktem przeciÃªcia w czasie zimowego przesilenia w 2012 roku. Jest to ostatni
dzieÃ± wedÂ³ug kalendarza MajÃ³w, zimowe przesilenie: 21 grudnia 2012 roku. Â Â Jednym z najbardziej
zadziwiajÂ±cych i niezrozumiaÂ³ych elementÃ³w w caÂ³ym manuskrypcie jest napis â€œone maleâ€• - â€œjeden
mÃªÂ¿czyznaâ€• wÂ wizerunku nr 67. JeÂ¶li uwaÂ¿nie spojrzy siÃª na stronÃª moÂ¿naÂ zauwaÂ¿yÃ¦ te sÂ³owa.Â
Â

Â

Â

Â
Â ZastanawiajÂ±ce jest dlaczego Nostradamus napisaÂ³ te sÂ³owa po angielsku, gdyÂ¿ w tym jÃªzyku nie pisaÂ³,
pisaÂ³ w jÃªzyku francuskim, greckim, wÂ³oskim, Â³aciÃ±skim i prowansalskim; sÂ± to jedyne sÂ³owa napisane po
angielsku na tej stronie i wyrÃ³Â¿niajÂ± siÃª poÂ¶rÃ³d pozostaÂ³ych sÂ³Ã³w, ktÃ³re siÃª na niej znajdujÂ±. Â KsiaÂ¿ka
zostaÂ³a odkryta w tym czasie kiedy wielu ludzi bardziej fascynuje siÃª obrazami niÂ¿ sÂ³owami, ludzie przywykli do
telewizji, fotografii, internetu, tego co kolorowe, co szybko przekaÂ¿e informacje w przyjemny sposÃ³b, bo nie wymaga
wysiÂ³ku czy wiÃªkszego skupienia jak np. sÂ³owo pisane. Czy Nostradamus to przewidziaÂ³? Â CzÂ³owiek
wspÃ³Â³czesny Â¿yjÂ±cy w spoÂ³ecznoÂ¶ci XXI wieku jest czÂ³owiekiem Â¿yjÂ±cym w Â¶wiecie obrazÃ³w, ktÃ³re
zewszÂ±d w Â¿yciu codziennym go otaczajÂ±. Czy wizerunki stanowiÂ± obrazowÂ± ksiÃªgÃª przepowiedni
Nostradamusa skierowanÂ± do czÂ³owieka Â¿yjÂ±cego w takim Â¶wiecie ? Â Czy ilustracje te sÂ± ostatnim
â€œlistemâ€• Nostradamusa - â€œlistemâ€• zaszyfrowanym przekazanym w formie obrazÃ³w ludziom Â¿yjÂ±cym w
XXI wieku - w czasach ostatecznych? Â JakÂ± wiadomoÂ¶Ã¦ dla ludzi Â¿yjÂ±cych w XXI wieku zawiera â€œlistâ€• od
najwiÃªkszego jasnowidza wszechczasÃ³w? Â WedÂ³ug Proroctw - tylko jeden czÂ³owiek â€“ mÃªÂ¿czyzna â€“
Â¿yjÂ±cy w Czasach Ostatecznych na Ziemi Syn Boga, potrafi prawidÂ³owo odczytaÃ¦ ApokalipsÃª bÃªdÂ±cÂ±
swoistym â€œlistemâ€• do ludzi Â¿yjÂ±cych w Czasach Ostatecznych przekazanym przez Jezusa Janowi â€“
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Objawieniem, ktÃ³re Jezus otrzymaÂ³ od Boga jeszcze w Niebie, â€œlistemâ€• ktÃ³rego pierwsze trzy rozdziaÂ³y
skierowane sÂ± jednoznacznym przekazem do Wybranych przez Boga. Â Jak powiedziaÂ³ Jay Weidner: â€œodkrycie
tej ksiÂ±Â¿ki w tym czasie to nie przypadek. Jest to czÃªÂ¶Ã¦ procesu. A fakt, Â¿e zostaÂ³ zrobiony film i pokazany
Â¶wiatu jest czÃªÂ¶cia tego procesu i jeÂ¶li Nostradamus mÃ³gÂ³ zobaczyÃ¦ przyszÂ³oÂ¶Ã¦ wiedziaÂ³ rÃ³wnieÂ¿, Â¿e
to siÃª zdarzy.â€• JeÂ¶li tak miaÂ³o byÃ¦, Â¿eÂ ta ksiÂ±Â¿ka zostaÂ³a odkryta dopiero teraz na poczÂ±tku nowego
tysiÂ±clecia to odszyfrowanie jej znaczenia jest tym pilniejsze.â€• Â â€œOne maleâ€• - â€œjeden mÃªÂ¿czyznaâ€• czy to znaczy, Â¿e na ziemi w czasach, gdy jÃªzyk angielski bÃªdzie jÃªzykiem dominujÂ±cym na Â¶wiecie a internet
bÃªdzie gÂ³Ã³wnym Â¶rodkiem przekazywania informacjiÂ orazÂ obraz bÃªdzie miaÂ³ duÂ¿y wpÂ³yw naÂ
Â¿yjÂ±cego czÂ³owieka bÃªdzie rÃ³wnieÂ¿ - w tych czasach -Â Â¿yÂ³ jeden mÃªÂ¿czyzna, ktÃ³ry bÃªdzie potrafiÂ³
wÂ³aÂ¶ciwie odczytaÃ¦ â€œlistâ€• - wizerunki Nostradamusa i przekazaÃ¦ odczytane przez siebie informacje ludziom
Â¿yjÂ±cym w XXI wieku ? Â Czy ksiÂ±Â¿ka byÂ³a zagubiona, czy moÂ¿e tak wÂ³aÂ¶nie miaÂ³o byÃ¦ by zostaÂ³a
odkryta i objawiona Â¶wiatu po 400-tu latach, gdyÂ¿ wtedy bÃªdzie czas na odszyfrowanie zawartych w niej
wizerunkÃ³w - gdyÂ¿ wtedy bÃªdzie Â¿yÂ³ wskazywany przez Nostradamusa - â€œjeden mÃªÂ¿czyznaâ€•. Â Â Â
ZebraÂ³a i opracowaÂ³a na podstawie Â¼rÃ³deÂ³Â Â© Dorothy Kozlowska PowyÂ¿szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora oraz podaniem linku. Â Â¯rÃ³dÂ³a:
http://en.wikipedia.org/wiki/Vaticinia_Nostradami
http://www.encyclotopia.net/en/v/a/t/Vaticinia_Nostradami_ff17_Origins.html
http://topdocumentaryfilms.com/the-lost-book-of-nostradamus/
http://www.history.com/content/nostradamus/about-the-show
http://www.history.com/content/nostradamus/nostradamus-book-drawings
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazdozbi%C3%B3r_W%C4%99%C5%BCownika
http://www.answers.com/topic/galactic-alignment-1 http://alignment2012.com/whatisga.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Nostradamus http://vincentbridges.com/category/nostradamus/
http://vbaines.wordpress.com/2007/10/07/the-lost-book-of-nostradamus/ http://en.wikipedia.org/wiki/Salon-de-Provence
http://www.youtube.com/watch?v=MnAwK2Li77Q Â Â¯rÃ³dÂ³a obrazkÃ³w:Â
http://www.sevenstarhand.org/Vatican_Lies_Illuminated/index.html#Images
http://fiveprime.org/hivemind/Tags/agnusdei/Timeline Â
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