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V č erné stoupěnoci tisíce oč í
a hvězdný jas,
třpytný prach vířící mezi břehy vesmíru
a darovaná křídla š těstí š itá na míru,
zda odvanou i po krvi volající hlas?

Michael de Nostradam
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Spatřil světlo tohoto světa na jihu Francie. Stalo se tak ve čtvrtek, v pravé poledne 14. prosince roku 1503, v malém provensálském městečku Saint Remy.
Narodil se jako jedno ze sedmnácti dětí místního notáře Jacquese Notredame. Konvertity, jenž zcela jistě pod tlakem objektivních
okolností té doby přestoupil roku 1500 na křesťanskou víru. Tak
jako ostatně mnoho jeho jiných ž idovských souvěrců . A protož e se
tak stalo v chrámu Notre Dame (Naše Dáma - francouzské označení
pro Pannu Marii), bude se i jeho syn jmenovat Michael Naší Paní
(latinskátranskripce - Nostradamus).
Pierre Notredame - Michaelů v děd z otcovy strany - byl svého
času osobním lékařem hraběte René de Provence, krále Jeruzaléma,
a nebude jistě náhodou, ž e děd z matčiny strany, Jean de St. Remy,
pů sobil jako osobní lékař vévody z Kalábrie, jenž byl synem již
zmíněného hraběte René de Provence.
Michaelova matka Renée, pocházející z rodu excelentních matematiků a mediků , tehdy netušila, ž e přivedla na svět dítě, které až se stane muž em - postraší mocné vládce i v daleké budoucnosti.
Postraší je natolik, ž e jeho knihy zakáž ou na celých 250 let, aby se i
potom staly pouze „trezorovou zálež itostí“.
Její syn překročí jednoho dne povolenou hranici dělící strasti
tohoto světa od fenoménu, jenž je pro mnohé z nás pouhou fikcí.
A přesto budou v budoucnosti mnozí „realističtí materialisté“
trpět představou, ž e Nostradamovy verše se musí, v zájmu všeobecI5I

M IC H A EL D E N O ST R A D A M

ného klidu a ničím nerušeného zaž ívání, neprodleně zakázat, nebo
alespoň chytře zfalšovat.
Objevují se tedy i takové verše, kterým by se jejich autor zcela
jistě upřímně podivil. Podivil by se i své předpovědi o Zlatém věku,
jenž bleskurychle přikluše krátce po slavné silvestrovské noci roku
1999. Bezpochyby na přímý příkaz předních manaž erů zavedeného
systému věcí.
Vzhledem k jisté zatvrzelosti onoho systému, vyplývající nepochybně ze strachu před vlastní odpovědností, je zcela zbytečné
opakovat skutečnost, ž e nic takového Nostradam nenapsal.
Jedno z mož ných řešení, jak alespoň částečně eliminovat záměrně vyvolaný dezinformační šum kolem Nostradamových veršů ,
je velmi jednoduché. Zveřejnit konečně i v Č eských zemích, ale i
přátelském okolí, podstatnou část francouzsky psaných Nostradamových centurií týkajících se třetí vyvolané potopy krve. Právě té,
jež je, i s ostatními prů švihy, vizí mož ného konce naší „civilizace“,
tak jak ji dnes vnímáme.
Jakkoli je nám to nemilé, jsou jeho vize budoucnosti příliš podobné tomu, co lidstvo na sebe dlouhádesetiletí a staletí, s prohnaností sobě vlastní, chytře připravovalo. Nejdříve se však věnujme
všemu, co mohlo samotného Michaela de Nostradama inspirovat
k tak odváž nému činu hraničícímu v jistém směru s bláznovstvím,
či dokonce šarlatánstvím.
Všeobecně se mázato, ž e Nostradamovi dávní ž idovští předkové z otcovy strany pocházeli z kmene Izachar.
Přesně toho, ze kterého pocházelo i nebývalé množ ství starozákonních proroků . Což by prý mělo být samo o sobě dostatečným
dů kazem legitimity a z ní vyplývajícího spontánního pověření vyrábět proroctví.
Myslím, ž e by nebylo od nás příliš prozřetelné, kdybychom považ ovali tento pů vod za hodnověrně nosný projekt Prozřetelnosti,
opravňující kohokoli, kdo se cítí být oprávněn zamíchat karty,
předpovídat budoucnost.
Tak lehké to zcela určitě nebude. Pokud vů bec.
Ať již však tomu bylo jakkoli, je naopak více než pravděpodobné, ž e ž idovský rozměr obohatil nejen celý Nostradamů v ž ivot,
ale potaž mo i jeho dílo.
I6I
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Nelze opomenout ani ten fakt, ž e oblast Nostradamova rodiště
je svým způ sobem křiž ovatkou mnoha kulturních vlivů a směrů .
Od antického počínaje až po nezaměnitelné vlivy arabského
světa, jenž sám lež í v starobabylonském stínu. Zcela jistě velkou
roli sehrává nejen relativně nedaleký křesťanský Řím se všemi
svými nábož enskými a rituálními dogmaty, ale i mnohé soudobé
heretické tendence.
Když je Nostradamovi 15 let, umírájeho dědeček Jean de Saint
Remy (1518). Zřejmě to byl, vedle otce Jacquese, právě on, jenž
vzbudil chlapců v zájem o astronomii, astrologii, magii, ale i kabalistické učení. Avšak není to jisté.
Rok po dědově smrti je Nostradam již v Avignonu, kde ž ije u
své tety Margarety a vzděláváse na místní fakultě nejen v gramatice, rétorice, matematice, hudbě, ale i astronomii.
V roce 1520 se v Avignonu objevují první příznaky velké epidemie moru. Učitelé i ž áci prchají z města. Nostradamovo studium
je přerušeno a on sám mizí kdesi v Pyrenejích.
Krátce poté, co nákaza odezní, vrací se ze svého přechodného
útočiště zpět do Avignonu, aby v roce 1521 úspěšně ukončil svá
studia. Ještě téhož roku odchází do Montpellier - univerzitního
města, kde se věnuje studiu medicíny a filozofie.
Středověký svět je pro naše „osvícené“ chápání všeho, co se
nás bezprostředně netýká, charakteristický zejména tvrdě a
„odpovědně“ pracující Svatou inkvizicí, či nerudnými katy, chřestícími svými dů myslnými mučícími nástroji.
Zmínění vymahatelé středověkého „práva“, patřící pouze k podpů rnému managementu, který lze shrnout pod profesi „drtič kostí“,
byli čas od času vhodně doplňováni, v rámci „obvyklého“ vylidnění
celých regionů , i pravidelnými morovými nákazami.
Ostatně ty jediné byly ve svém dů sledku, co se týče utrpení a
počtu obětí, rovnocennými partnery pilných inkvizičních úředníků .
A právě rok 1524, ale i rok následující, jsou opět obdobím další
morové nákazy, jež postihla Francii.
Nostradam je opět na útěku, tentokráte do Narbonne, pak Toulouse a nakonec do Bordeaux. V tomto městě již vypomáhá při
likvidaci oné pohromy. V roce 1529 se vrací do Montpellier a tam
se pod silným dojmem svých zkušeností s morem snaž í vyvinout
I7I
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preventivní prostředky k potlačení nakaž livých nemocí - s výsledky, jež mu později přinesly věhlas zkušeného a úspěšného lékaře.
Prozatím pokračuje dále ve studiu. Konečně je také promován a
zakrátko se usídlí ve městečku Agen (1533).
V Agen se setkávás Juliem Caesarem Bordonim de L´ Escalle,
jenž si nechává říkat Scalinger. Osobní lékař biskupa, vzdělanec
blízký katarskému náhledu na systém světa, je neobyčejným přínosem pro mladého Nostradama (30 let). Latina, řečtina, astrologie,
znalosti šifrovacích metod, ale i množ ství tehdy zakázaných knih,
které ani dnes - v době „informační“ exploze - „běž ně“ nenaleznete
na kniž ních pultech, je všechno, co mů ž e neobyčejně vzdělaný muž
Nostradamovi nabídnout.
V kruhu Scalingerových přátel se seznamuje i se svojí budoucí
ž enou. Po svatbě se stáváotcem dvou dětí - dcery a syna, jejichž
jména mi však zů stala neznámá.
Osud prvnímu Nostradamovu sňatku nepřál. Jeho ž ena i obě
děti umírají na neznámou nákazu (některé prameny hovoří o epidemii záškrtu).
Je to období, kdy je Scalinger oficiálně obviněn inkvizičními
úředníky. Je podezříván z katarství. Další pobyt poblíž tohoto
učence mů ž e Nostradama ohrozit. Je velmi pravděpodobné, ž e
Scalingerova tajnáknihovna je v té době přesunuta, pod dohledem
Michaela de Nostradama, do bezpečného úkrytu kdesi poblíž
obydlí Nostradamova bratra ž ijícího v Salonu.
Následuje desetileté období tuláckého až bohémského ž ivota.
Cesta za zkušenostmi jej vedla nejen po Francii, ale i části Itálie,
kde se zcela náhodně setkává(1545) s mladičkým mnichem - pasákem vepříků - jménem Felice Peretti.
V kruhu svých přátel, o mnoho let později, s ohnivým zápalem
vypráví o tomto neobyčejném setkání.
„Náhle jsem pocítil tlak ve svých kolenou. Nohy se pode mnou
podlomily a já klečel před oním mnichem, kterého jsem vzápětí
nazval titulem, jenž přísluší pouze papež i - Jeho Svatostí,“ tvrdil
svým přátelů m Michael de Nostradam.
Uběhlo však ještě mnoho let, než se z neznámého pasáka prasat
stávákněz a poté (v roce 1566) i biskup. Po dalších čtyřech letech
dokonce kardinál.
I8 I
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Devatenáct let po smrti Michaela de Nostradama, necelých
čtyřicet let od popsané události, usedábývalý pasák vepříků roku
1585 na papež ský stolec pod jménem Sixtus V.
V roce 1546 ve městě Aix (v Provenci) vypukánovámorová
nákaza. Na pozvání radních přichází Nostradam do postiž ené oblasti a právě tehdy pro něj nastáváobdobí úspěchů .
Jeho metoda kombinace modré ambry, rů ž ového oleje a pastilek z bylinného odvaru pů sobila přímo zázračně a zachránila mnohé
obyvatele města. Hvězdná kariéra zázračného lékaře mohla být
odstartována.
Jeho bratr Bertram, starosta města Salonu de Provence (Salon
de Craux), jej záhy zve k sobě, neboť nebude jistě na škodu mít
úspěšného lékaře poblíž , zvláště je-li to bratr.
Vyzývátedy Michaela, aby se v Salonu natrvalo usídlil. Je to
lákavánabídka. Přílež itost založ it svů j nový rodinný krb přiměje
nakonec Nostradama, aby ji přijal.
Zakrátko si otevíráv Salonu de Craux lékařskou praxi a společně se svou švagrovou vyrábí ž ádané voňavky, ale i elixíry lásky a
mládí.
Jeho bratr se strýcem Pierrem de Nostradamem stojí i za sňatkem Michaela s vdovou Anne Pontie (Ponsard) Gamele (11. listopadu 1547).
Od té doby se pravděpodobně nemajetný, byť profesně úspěšný
doktor Nostradam stává, díky podpoře strýce, ale i svatební smlouvě, zámož ným občanem města.
Vzápětí je povolán do města Lyonu, kde propuká identická
nákaza jako v Aix. I zde Michael de Nostradam úspěšně s epidemií
bojuje. Jeho systém prevence zcela evidentně zmírňuje dopad nákazy na přijatelnou míru. Co je však na celé zálež itosti podivné krátce po svém návratu z Lyonu (stále se píše rok 1547) zavírá
náhle a zcela nečekaně svoji lékařskou praxi. Všeobecně se má
zato, ž e dů vodem byl pokles jeho lékařské prestiž e u obyvatel
městečka. Jiným vysvětlením mů ž e být souhrn rů zných událostí, ale
i to, ž e byl podezříván z kacířství a kalvinismu.
Závist mů ž e mít rů zné podoby. Pravděpodobným dů vodem
však mů ž e být i jeho snaha vydat kniž ně, ve vlastní rež ii, nejen
dlouho připravovanáproroctví, ale i almanachy.
I9 I
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V té době, kdy Nostradam připravuje vydání svých predikcí, je
svědkem pozoruhodného jevu - přeletu neznámého objektu poblíž
města Salonu.
„Stalo se 7. března roku 1554 o sedmé hodiněveč erní. Tehdy
se objevila na obloze poblíž Salonu straš ná a odporná tvá řnost.
Domnívá m se, že zasahovala až po Marseille, ale bylo ji možno
spatřit i nad mořskou hladinou nedaleko St. Chamos.
Velký oheň pak přeletěl od vý chodu na zá pad, když na své cestě
po obloze minul v blízkosti Měsíc v jeho první č tvrtině.
Hořící břevno ná dhernězá řilo jako pochodeň, jako žhavé železo, z něhož š lehají ohnivé plameny. Také dlouhé stříbřité jiskření
kolem letícího ohně, kymá cejícího se též jako listí ve větru, bylo vidět v celé délce Mléč né drá hy.
Rychlost toho byla jako rychlost kopí a kouř s praská ním se
š ířil vůkol, zanechá vaje za sebou velkou a viditelnou stopu, jež si
podržela svůj tvar i barvu dlouho poté, co oheň dolétl k Arlu do
míst zvaný ch Kamenná cesta. Nato prudce zaboč il směrem k jihu,
směrem nad moře, mizeje v dá li a za ním i doprovodný roj jisker
podobný ch zá bleskům. “
Dovolme Michaelu de Nostradamovi, alespoň pro tuto kratičkou chvíli, těšit se věhlasu učeného muž e a zkušeného astronoma.
Ponechme mu i jistou míru svéprávnosti rozeznat výjimečný úkaz
od běž ných astronomických jevů vyskytujících se čas od času na
našich nebesích.
Je totiž více než pravděpodobné, ž e se orientoval v nebeské
mechanice lépe, než je obvyklé u prů měrného pozemšťana dvacátého století. Jakkoli je to podivné, pro nás je nepochybně přelet
letícího hořícího břevna v roce 1554 běž nou banální zálež itostí,
potvrzující hypotézu o příliš bujné fantazii našich předků .
Vysvětlit lze vše.
Zvláště tehdy, spolehneme-li se na osvědčenou úroveň našich
sdělovacích prostředků , jež jsou vž dy připraveny uvést na pravou
míru cokoli - jakkoli.
Uváž íme-li naopak uvedené vzdálenosti, změny směru, ale i
rychlost, pak mohou mít i sdělovací média viditelně „krátké nohy“.
I 10 I
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Rozhodně byl středověký létající fenomén ze Salonu, v porovnání s pohybem komet, nesouměřitelně rychlejší. A naopak - ohnivý objekt, jenž se odhadem mohl pohybovat od 100 km/ hod. výše
(rychlost kopí?), byl v porovnání se vším, co mohlo beztrestně létat
v té době na nebeské báni včetně bolidů , příliš pomalý.
Naskýtáse nám jedinečnápřílež itost na chvíli nahlédnout do
způ sobů , jimiž Michael de Nostradam zpracovával některé ze svých
prorockých veršů .
Úkaz, jenž Nostradam spatřil na večerní obloze, v něm nepochybně zanechal silný dojem a on dospěl k logickému závěru, ž e to
byl jev sice nadmíru výjimečný, nicméně natolik reálný, než aby se
vymykal přírodním zákonů m.
Zákon pak nutně vyvoláváasociace o mož nosti opakování téhož . Přičemž opakování neznamenáautomaticky přirozenost jevu.
Ani tehdy, kdy je již téměř jisté, ž e se vyskytuje v souladu s přírodními zákony, které my bohuž el jaksi ještě neznáme.
Nebo znát nechceme.
Nám pak nezbývájiž nic jednoduššího, než očekávat v budoucnosti tentýž nebo podobný jev. Potom zálež í jen na nás, zda budeme hledat pravdu, nebo zda se necháme od kohokoli hravě přesvědčit o tom, ž e nic podobného vlastně neexistuje. Neboť vidět
cosi podobného je dnes neblahým znamením nízké inteligence.
A Michael de Nostradam?
Neudělal nic jiného, než ž e svů j záž itek přesunul, v jednom ze
svých prorockých čtyřverší, i do budoucnosti.
Centurie II./ 46
Apres grand trouble humain plus grandś
Le gräd Moteur les siecles renouveuelle, (appreste),
Pluye, sang, laict, famine, fer & peste,
Au ciel veu feu, courant longue e(f)tincelle.
Po velký ch potížích č lověč enstva ješ těvětš í.
Setiny stupněhybatel staletí obnovuje,
deš tě, krev, mléko, hlad, železo a ná kazy.
Na nebi viděn oheň, proudící (uhánějící) dlouhý m jiskřením
(zářením).
I 11 I
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Po velkých potíž ích lidstva vzápětí následují další - ještě větší.
Deště, krev, hlad, zbraně a nákazy.
Z neznámého dů vodu označuje Nostradam za jednu z mož ných
pohrom i mléko. Zřejmě mléko obsahující, jak již dnes dobře víme,
blíž e neurčené jedy.
Zbraně, jež úzce souvisí s nákazami, budou se vší pravděpodobností bakteriologické. Dlouhotrvající deště a následný hlad
umocní krvavé násilí.
V té době se na nebi objeví oheň, uhánějící v dlouhých záblescích. Podivný jev bude úzce souviset s těmi největšími potíž emi.
Francouzský termín „courant“ lze přelož it i jako „prozrazené
tajemství“. Pak by poslední řádek verše zněl velmi zajímavě:
„Na nebi viděn oheň, prozrazené tajemství uhá nějící v dlouhém
jiskřivém zá ření.“
Středověcí stráž ci „X - files“ i tento problém pravděpodobně
zahrnuli do okruhu akčního rádia Svaté inkvizice, a tak zdárně přetrval až do dnešních dní, kdy se jej úspěšně zmocnili profesionální
„zpomalovači informací“ (moderátoři) „nezávislých“ médií.
Stejně dobří, ne-li lepší.
A jakákoli nedů věra v oficiální pravdy je neomylným příznakem sníž ené inteligence niž ších vrstev.
***
Od roku 1550 až do své smrti v roce 1566 vydáváNostradam
kaž dým rokem oblíbené almanachy, jež jsou obohaceny i o některá
proroctví.
Zároveň se v roce 1555 na francouzském „kniž ním trhu“ (vzápětí i anglickém) objevuje jeho první vydání Siecles (Století) se
čtyřmi stovkami čtyřverší.
Pod pseudonymem vydává„Věčnáproroctví Thomase Josepa
Moulpa“. Velké pozornosti se těší nejen jeho almanachy, ale i proroctví.
Mezi lidem koluje dnes již slavné čtyřverší - o tragické smrti
šlechtice se zlatou helmicí, jemuž bude v souboji vypíchnuto oko.
I 12 I
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Roku 1552 již jako velmi bohatý muž vydáváspis o kosmetice
„Des Fards et des Senteurs“ (Líčidla a vů ně). Návod, jak si udrž et
krásu a svěž est těla. A již 1. března 1555 se objevuje první ucelené
lyonské vydání sedmi Centurií.
Pověst o zázračném lékaři dospěla ke dvoru francouzského
krále mnohem dříve než pověst astrologa a proroka. Zdá se být
jisté, ž e za pozváním ke dvoru stojí velká příznivkyně astrologických věštění budoucnosti Kateřina Medicejská.
Dne 14. června 1555 se Nostradam vydávána cestu do Lyonu a
odtud dále do Paříž e, kde jej již očekáváaudience u dvora francouzského krále Jindřicha II. (Henry II.) a královny Kateřiny Medicejské. Mimo to, ž e byl Nostradam bohatě královským párem obdarován, čekalo jej nepříjemné poznání. Krátce po audienci se u něj
objevily příznaky otravy, jež mohla být zlomyslným aktem dokazujícím, ž e Nostradam není schopen vidět ani do té nejbliž ší mož né
budoucnosti. Jeho syn byl nucen veřejnosti oznámit, ž e otce postihl náhle záchvat dny.
Není příliš prozíravé věštit jakoukoli nemilou budoucnost v přítomnosti nepřejícné závisti.
Přes tyto nepříjemnosti opouští Nostradam Paříž jako věhlasný
muž , jenž je zaštítěn přízní samotného královského páru.
Na počátku roku 1556 vychází jeho sbírka o zdraví, rok poté
„kuchařka“ - o přípravě zdravého cukroví.
Roku 1559 se naplňuje jedno z proroctví Michaela de Nostradama. Souboj konaný v rámci svatebních oslav se stane pro francouzského krále Henryho II. soubojem posledním.
Pokud nepočítáme jeho marný boj se smrtí.
U m írá10 . è erven c e, k dy se pozoruhodn ì n a pln ilo N ostra da m ovo proroc tví.
Nastane čas běsnění bezduchých.
Zfanatizovaný dav pálí Nostradamovy obrazy a pož aduje jeho
smrt. S tichým souhlasem Kateřiny se Nostradam uchyluje na krátký čas do ústraní.
Korunu a ž ezlo přebírásyn zemřelého krále Henryho II. - Francois II. Valois.
Avšak ani jeho vláda nekončí šťastně. Umírá necelý rok po
svém nástupu na trů n. Infarkt myokardu tak naplnil další NostraI 13 I
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damovo proroctví o Kateřině Medicejské. V prů běhu svého dalšího
ž ivota měla spatřit všechny své děti na francouzském trů nu.
A tak se i stalo.
Dalším francouzským králem se stávásyn Henryho II. a Kateřiny Medicejské - Karel IX. Ten 17. října roku 1564 navštěvuje Salon. Mladý francouzský král Karel IX. a jeho pětisethlavý doprovod
svojí návštěvou nebývale poctí svého poddaného Michaela de
Nostradama, jehož hvězda stoupá v očích obyvatel městečka do
nadoblačných výšin.
Přichází i královna matka, vdova po francouzském králi Henrym II., Kateřina Medicejská.
Jeho proroctví a další astrologickádiagnóza královského rodu
Kateřinu Medicejskou zřejmě velmi upoutaly, a tak je Nostradam
za své zásluhy odměněn. Je jmenován osobním královským lékařem a dvorním astronomem.
Michael de Nostradam je v té době nesmírně bohatým muž em a
své peníze investuje i do projektu „Suezský prů plav“.
Č as se však nachyluje a Nostradam dospěl k zenitu svého plodného ž ivota. Někdy v roce 1566, krátce před svou smrtí, trápen
bolestmi a ne zcela při smyslech, navštěvuje 35 km vzdálené město
Arles. Fantastické úvahy o navrácení blíž e neurčeného systému, z
něhož čerpal při svých vizích o budoucnosti, lze prozatím zavrhnout. Alespoň do té doby, než budou jasné i jiné souvislosti.
Proč však tuto bezesporu namáhavou a pečlivě utajovanou
cestu podnikl, nebylo nikdy přijatelně vysvětleno.
Nicméně události se urychlují.
17. června 1566 navštěvuje Michael de Nostradam místního
notáře jménem Roche, aby sepsal svoji závěť.
Týden nato následuje zpověď u místního pátera Vidala. Dnes,
v odstupu doby, lze celkem snadno vysledovat Nostradamovy pečlivé přípravy na přicházející smrt.
Je na konci svých sil.
30. června podělí své příbuzné a navštíví ještě jednou a naposledy své nejbliž ší přátele.
Zemře v noci z 1. na 2. července roku 1566. Pravděpodobnou
příčinou smrti je selhání ledvin v dů sledku dlouhotrvající srdeční
nemoci.
I 14 I
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Jeho syn Caesar jej ráno nalézámrtvého, přesně tak, jak sám již
dříve popsal v posledním verši Presages.
Presages 141
Du retour d´Ambassade, don de Roy mis au lieu.
Plus n´en sera. Sera allé a Dieu.
Parens plus proches, amis, freres du sang,
Trouvé toto mort prez du lict au du bane.
Ná vrat poselství, dar krá le uložen na místo.
Více již nelze. Budu na cestěk Bohu.
Blízcí příbuzní, přá telé a pokrevní bratři
mne najdou mrtvého na sedá tku vedle postele.
Ještě téhož dne je pohřben v místním chrámu a jak legenda
hovoří, byly mu do hrobu přilož eny i psací potřeby. Aby tehdy, až
mrtví opustí své hroby, mohl pokračovat ve svých proroctvích.
Na náhrobním kameni je následující epitaf:
Cy repofent los os de Michael Noftredame,
du quel la plume prefque Divine, a efté de tous
eflimée digne de tracer & raporter aux Humains
felon línfluence des Aftres, les évenemes á venir
par deffus tout le ronde de la terre.
Il est trefpaffé á Salon de Craux en Provence
l´an de grace 1566, le fecond Juillet, á gé de foixante - deux
ans fix mvis dixsept jours.
O Pofteres, ne touchez a fes cendres, & n´enviez point
le repos dícelury.
Na tomto místějsou uloženy kosti Michaela de Nostradama,
jenž svý m božský m perem jako jediný byl hoden popsat,
dle běhu hvězd, budoucí udá losti celé Země.
Zemřel v Salonu de Craux v Provenci 2. č ervence
roku 1566 stá r š edesá t dva let, š est měsíců a sedmná ct dní.
Potomci nedotý kejte se popele, nezá viďte místu posledního
odpoč inku.
I 15 I
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Poslední slova náhrobního epitafu jasně hovoří o Nostradamových obavách, se kterými se nepochybně svěřil i své ž eně. O mož nosti, ž e v budoucnosti bude jeho hrob násilně otevřen.
Stalo se tak prý několikrát.
Poprvé, dle jisté legendy, v roce 1700.
Ti, co hrobku násilně otevřeli, nenalezli mimo prorokových
kostí nic než pozlacený medailon a na něm vyraž ený římský letopočet MDCC (1700).
Nechal si snad Nostradam zhotovit medailon s rokem násilného
otevření hrobu a připravit tak nenechavým potomků m malou ukázku svého velkého umění?
Co však je dnes jisté?
Krátce po smrti onoho podivuhodného muž e byly nalezeny i jeho vlastní efemeridy (výpočty planetárních pohybů ) s označeným
datem 2. července. Vedle krátký latinský zápis:
Hic mors prope est... Zde se dostaví smrt!
V Nostradamově pozů stalosti byly též nalezeny další dvě centurie, jež byly vydány pod názvem „Proroctví nebeským duchem
osvícené duše“.
Jednáse v podstatě o centurie 11 a 12, jež se liší od předchozích čtyřverší nejen počtem řádků (jde o šestiverší), ale i nejistotou,
zda nebyly některé části nalezených centurií dodatečně zfalšovány,
či pozměněny. Jinásbírka prózou psaných proroctví, sestavenáve
dvanácti knihách Nostradamovým přítelem Chavignim, se naopak
bohuž el nezachovala.
***
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Pokud se ovšem Rudolf II. v příhodné době a raně teenagerském věku nenacházel v blízkosti dvora francouzského krále. Ale i
to je velmi nepravděpodobné, neboť v té době měl podle dobře
informovaných pramenů tiše úpět při tuhé katolické výchově u
svých španělských příbuzných.
Zdáse, ž e neexistuje ž ádnámož nost, jež by alespoň částečně
nahrávala zmíněné spekulaci o setkání Nostradama s císařem Rudolfem v jeho praž ském sídle.
Rudolf II. se totiž ujímávlády až v roce 1576, krátce po smrti
svého otce Maxmiliana - celých deset let po smrti Michaela de
Nostradama.
Jedinou pravdou v tomto příběhu mů ž e být skutečnost, ž e si
český král a císař Rudolf II. nechal (o mnoho let později) vypracovat studii o francouzském prorokovi Nostradamovi, jehož slavné
předpovědi dorazily až k jeho vzácnému uchu.
Jsou i jiné účelově zpracované pomluvy, které mají hloupé
domorodce v českých zemích přesvědčit o hmatatelné nezpů sobilosti francouzského čaroděje prorokovat cokoli, mimo již objednaného „Zlatého věku“. Až tam prý dovede lidstvo velký německý
národ. Což je konec konců cíl velmi chvályhodný, nicméně neodpovídající ani realitě Nostradamových veršů .
Podvrž ené texty se objevují jako houby po dešti a jejich četnost
narů stáúměrně ke zvyšujícímu se počtu prů švihů postihujících tuto
planetu. Tedy zcela nenáhodně.
Centurie III./ 65 - podle Dr. Ingo Bergmanna:
Sjednocené Německo změní Evropu.
Zjistí, že zlatá cesta vede až do Ruska.
Lidé sní o Zlatém věku ve vesmíru.
Touží po pozná ní.

K Nostradamově osobě se váž e, jak také jinak, množ ství více či
méně neurčitých a mož nápodvrž ených legend.
Jedna z nich hovoří o mož nosti, ž e navštívil i Prahu - sídelní
město českého krále a římského císaře Rudolfa II., jemuž měl údajně zhotovit horoskop. Ten byl prý ostudně diletantský a neobyčejně
nepřesný. Nostradam prý v něm Rudolfovi přisoudil dvě sličné
ž eny, s nimiž bude postupně šťastně ž enat a s nimiž (opět postupně)
zplodí dva následníky trů nu.
Nic takového se nemohlo přihodit, ačkoliv císař Rudolf II. a
Nostradam skutečně byli necelých čtrnáct let současníky.

Ubezpečuji váž eného čtenáře, ž e autorem zmíněného verše není
Nostradam ani náhodou, ač se o to jistý geniální cizinec Dr. Ingo
Bergmann snaž í, seč mu síly a „české“ časopisy dovolí.
Žádný takový verš, ani částečně podobný, v Nostradamově díle
nikdy nenaleznete. Zmíněný verš je pouze jakési zbož né přání jisté
doktríny a ve skutečnosti zní zcela jinak:
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Centurie III./ 65
Quand sepulchre du grand Romin trouvé
Le iour apres sera e(f)leu Pontife,
Du senat guerre ne sera prouvé
Empoisonné son sang au sacré scyphe.
Tehdy, až bude nalezen ná hrobek velkého Římana,
den poté bude zvolen papež.
Vá leč ný sená t nepotvrdí
otrá vení jeho krve svatý m kalichem.
Na závěr této epizody nezbývánež suše konstatovat, ž e podobně jako zmíněný génius pracoval s Nostradamovými verši i jiný
velikán „světových“ dějin - Josef Goebbels.
***
„Narodí se vám syn, jenž se bude jmenovat Karel. Bude zraněn.
Nicméně nezemře dříve, dokud nebude stát devítka před sedmičkou.“ To vše se dozvěděla od slavného středověkého proroka francouzskáprincezna Markéta (provdanáza vévodu Emanuela Savojského). A skutečně. Chlapec se narodil 12. ledna 1562, což ještě
neznamená, ž e padesátiprocentní mož nost systému „chlapec nebo
děvče“ pasuje Nostradama na neomylného proroka. Nic takového.
Jeho čas přichází až v okamž iku Karlovy smrti. Všeobecně se očekávalo, ž e se Karel dož ije vysokého věku 97 let.
Zemřel stár 69 roků . Tedy tehdy, kdy skutečně stála devítka
před sedmičkou (následuje číslo sedmdesát).
Malý příklad kombinací, se kterými velký mistr predikce ohromil nejen své současníky.
***
Největším problémem pro překladatele, ale i vykladače je ta
skutečnost, ž e Nostradam hovořil a psal v nářečí languedoc s příměsí středověké latiny. V době, kdy francouzština ještě nebyla
francouzštinou.
I 18 I
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A právě latina je v tomto okamž iku, pro optimální pochopení
smyslu jednotlivých veršů , nebezpečným úskalím, neboť právě
tehdy, kdy jsme si jisti svým překladem z francouzštiny, jeden nebo
více latinských významů jej mů ž e změnit k nepoznání.
V jeho díle se mimo to objevují i slova hebrejská, řecká, italská, portugalská, ale i novotvary, či přesmyčky - anagramy.
Mnozí překladatelé si celou zálež itost usnadňují a texty veršů
pouze parafrázují - mnohdy i v přímém rozporu s obsahem.
Tak se mohou objevit i takové Nostradamovy verše, jež on sám
nespatřil ani koutkem oka. Pak se skutečně lehce mů ž e stát, ž e konečně i my uvěříme a veškerý svů j volný čas strávíme pozorováním, odkud vlastně Zlatý věk přiharaší. Pravděpodobně z neznáma.
Krátce po roku 1999.
Systém věcí je však mnohem rafinovanější.
Programově se objevují i verše zcela opačné.
„Konec světa nastane podle Nostradama v roce 2000,“ hlásají
novinové články, jejichž autoři bezpečně vědí, ž e si vše sami vymysleli. A protož e se zcela určitě nic podobného v avizovaném
termínu nepřihodí, stane se automaticky novinářský výmysl neoddiskutovatelným dů kazem toho, jak hluboce se Nostradam mýlil. A
zde je nyní skutečný Nostradamů v verš, jenž prý hlásákonec světa
v roce 2000!
Centurie X./ 72
L´an mil neuf cen nonate neuf, sept mois,
Du ciel viendra un grand roi d´efrayeur:
Resusciter le grand roi d´Angolmois,
Avant apres Mars regner par bon-heur.
V sedmém měsíci roku 1999
sestoupí z nebe velký krá l Hrůzy:
A vzkřísí velkého krá le Angolmoisu,
před i pak Mars zavlá dne lá skou.
Co všechno ještě bude nucen strach, špatné svědomí a zlý
úmysl zničit, překroutit, přepracovat, ututlat nebo vytunelovat,
abychom nenalezli ani náznak i té nejméně nebezpečné pravdy?
I 19 I
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Jak je z uvedeného verše evidentně patrné - po „konci světa“
ani ta nejmenší stopa.
Velký král Hrů zy, jenž másestoupit z nebes v sedmém měsíci
roku 1999 juliánské datace (podle gregoriánského kalendáře se tak
mástát v srpnu), mů ž e být cokoliv.
Ať již bude Velký král Hrů zy nebývalým zatměním Slunce,
světelnou pastí s nádechem nukleární katastrofy, výskytem nového
Antikrista v lidském rouše, či nepřihodí-li se vů bec nic - jedno je
již zcela jasné.
Dvě protichů dné a nepravděpodobné zprávy byly vyslány jen a
jen proto, aby byl skutečný obsah zastřen nevědomostí.
Až tak velký strach má systém věcí z jakéhokoliv proroctví,
které neprorokuje jeho zvláštní nedostiž nou moudrost a laskavou
trpělivost se svými otroky.
Suše konstatuji, ž e se komusi vyplatí lhát i v takových oblastech, které jsou, nebo mohou být, pravdě na hony vzdáleny přesně
tak, jak je jí vzdálen i zavedený systém věcí.
A to je velmi podivné.
Zvláště tehdy, shrneme-li tytéž poznatky i z jiných komodit.
Nechme se tedy překvapit s tím rozdílem, ž e v tomto okamž iku
známe onen verš i v jeho francouzské verzi. Nicméně si dovolím
vrátit se k tomuto aktuálnímu tématu ještě jednou.
***
Jsou však i jiné cesty, jak lze chápat obsah veršů . Zdáse totiž ,
ž e k jednomu tématu se váž í vž dy nejméně dva či tři verše z jiných
centurií a číslování takových veršů obsahuje stejné matematické
vztahy.
Zároveň lze pozorovat i odkazy na antickou mytologii, jež
mnohdy umož ní v souvislostech porozumět úmyslu autora.
Předpokladem jsou i dostatečné znalosti biblických textů .
Zároveň lze říci, ž e Dr. Nostradam měl mimo astronomických a
astrologických i výborné znalosti geografické.
Nemů ž eme zanedbat ani nekonvenční praktiky, či kabalu v
přijatelně modifikované verzi - jako nedílnou vybavenost jeho středověké vzdělanosti.
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Centurie I./ 1
Estant assis de nuict secret e(f)tude,
Seul repose sur la felle d´aerin,
Flambe exigue fortant de solitude
Fait prosperer qui n´est á croire vain.
Usazen při noč ních hermeticky tajný ch cvič eních (studiích),
osamocen odpoč ívá m na éterické trojnožce,
malý plamének vychá zející z osamění
vytvořen vzkvétá , když není marné věřit.
Úvodní verš Centurií se zdábýt dokonale srozumitelný a mnozí
badatelé jej považ ují za dů kaz magických praktik skutečně hodných
středověkého čaroděje, za kterého Nostradama snad i považ ují. Jiní
vidí trojnož ku drogově závislých Pýthií, či lépe Sibyl z prastarých
Delf, přičemž vycházejí z dob úpadku starověké věštírny, kdy se
jakási babice snaž ila přež ít na úkor staré slávy Delf.
Druhý verš svádí k též e interpretaci, snad i proto, ž e jeho obsah
je mnohdy více než nesrozumitelný.
Centurie I./ 2
La verge en main mise au milieu de Branche,
De l´onde il moule, & limbe, & le pied,
Un peur & voix fremissent par les manches:
Splendeur divine. Le divin pres s´affied.
Hůl (insignie) v ruce položena na střed větve,
z vln vytvarová n dělený kruh a stopa,
strach a nějaký hlas třaslavý (rozechvělý) skrze ruká vy:
Božský třpyt. Božstvo poblíž usedá .
Většinou je tento verš překládán tak, ž e se ve středu plamene
objevil Branchus (branche - větev) syn Apollonů v. A vše ostatní se
tedy nutně odehráváv antickém pojetí magie.
Podle této verze by se křesťan Nostradam dovídal budoucnost
prostřednictvím pohanského bů ž ka, jenž usedne poblíž a třaslavým
hlasem hovoří například o Hitlerovi.
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Přiznám se, ž e jsem marně hledal v originále slova „kouzelnou“
- „svlaž ovat“ - „lem šatů “ a naopak mi chybí slova „manches rukávy“ a význam slova „affied“ potaž mo „assied“. Je jisté, ž e
zejména druhý řádek mů ž e mít vícero významů .
Naštěstí není takovýchto veršů příliš a ne vž dy je variace na
dané téma zlým úmyslem.
Nicméně dovolím si malou zlomyslnost.
Nahradíme-li slovo „assied“ podobným slů vkem „assiette - hluboký talíř“ a rozpomeneme-li se na středověké stříbrně zářící návštěvníky například pana Cardana, či vybavíme-li si jistou část papež ské buly Řehoře IX. vydané 13. června 1233, hovořící o výskytu
bytosti, jež se zjevuje v podobě šedého vychrtlého muž e s prakticky
bezmasým tělem, chladné pokož ky, jehož horní polovina těla vydávávelmi intenzívní záři, pak se nelze divit, ž e Nostradam hovoří o
strachu. V tomto kontextu si v zájmu uklidnění emocí připomeňme
ta slova předmluvy k Centuriím, kterými Nostradam ubezpečuje
svého syna Caesara, ž e jakákoliv magie nepřináší nic než vyprahlost duše.
Jednou z cest, jež by nám usnadnila orientaci v Nostradamových vizích, by byla mož nost přesně určit metodu, kterou byly
všechny vize zpracovány. Zcela jistě mů ž eme nyní odmítnout nekromancii, či jakoukoli magii, jež jsou záludně nabízeny lstivými
nepřáteli všeho, co Nostradam představuje.
Ani astrologie, i v té nejúspěšnější podobě, není schopna byť i
v mizivém procentu výkonu, jaký Centurie představují.

Bohuž el musím konstatovat, ž e takového výkonu není schopna
ani kabala, pokud neuvaž ujeme Univerzum jako plně automatizovaný systém.
Programově odmítám i pragmatickátvrzení o věštění v drogovém opojení, či halucinace.
Pokud si vize budoucnosti Michael de Nostradam prostě
„nevycucal z prstu“, zbývá mož nost uvaž ovat o převzetí dílčích
informací „z druhé ruky“ a postupné zpracování kombinacemi některých přijatelných metod.
Pod systémem „druháruka“ si lze představit mnohé, pro nás
však stále velmi nereálné, mož nosti. Od promítání obrazu v podprahovém vnímání, tak jak býváprezentováno v projektu „Lurdy,
Fatima a Medž ugorje“, až po cosi, co „známe“ od Jana Theologa,
či Hildegardy von Binden ž ijící v letech 1098 až 1179.
Právě případ Hildegardy je typicky podobný zkušenostem pocházejícím z problematických, nicméně mož ných setkání třetího
druhu vyskytujících se i v našem století.
Ona ž ena, jež byla, po prozkoumání sporných indicií, grémiem
církevních úředníků prohlášena za svatou, od určité doby svého
ž ivota viděla část oblohy v podobě, jež nám dnes připomínátelevizní obrazovku. Slyšela i hlas „lektora“, jenž ji poučoval o léčivých účincích pozemských rostlin. Výsledkem pak byl almanach
receptů a léků na rozličné nemoci úspěšně použ ívaný až do dnešních dnů . Jinou alternativou je středověkásci-fi v podobě bronzové,
či jinak kovové hlavy papež e Silvestra (10. století) odpovídající na
otázky binárním systémem ano - ne. V této souvislosti někteří badatelé uvaž ují o mluvící Janově hlavě, kterou měl Nostradam zapů jčenou od zasvěcenců sídlících v Arles.
Jeho cesta do tohoto města - krátce před smrtí - jako by dávala
za pravdu této velmi sporné hypotéze. O totéž se snaž í i dobová
kresba představující Nostradama poblíž Kateřiny Medicejské pozorující evidentně umělý obraz nad krbem. Jednáse o okamž ik, kdy jí
Nostradam zcela zjevně předvádí krále, kteří jednoho dne dosednou
na francouzský trů n.
Nelze jinak, než v této souvislosti vzpomenout Montezumovu
záhadu, které se pravděpodobně Španělé zmocnili v době, kdy Michael de Nostradam dorů stal do teenagerského věku (někdy po roce
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Pokud by tomu tak skutečně bylo, pak nemají Nostradamovy
prorocké verše cenu zlámané grešle. Ani obrazy viděné na zčeřené
vodní hladině by na tom nebyly lépe.
Zdáse spíše, ž e Nostradam je dobrý obchodník. Mohu se však
mýlit. Tento verš je skutečně těž ký - nejen na překlad. Proto si dovolím uvést tentýž verš v typicky parafrázované verzi F. X. Kinga.
S kouzelnou hůlkou v ruce uprostřed VĚ TVÍ.
Svlažuje vodou nohu a lem š atů.
Strach a jeden hlas ho rozechvívají:
Ach, božský lesk, božství je nablízku.

M IC H A EL D E N O ST R A D A M

1519). Právě tu, kterou jim mnohem, mnohem později (kolem roku
1580) naopak odejmul anglický korzár „na soukromé cestě kolem
světa“, Francis Drake. Záhada, jež se mohla jmenovat v Americe
Tezcatlipocovo zrcadlo, v Anglii „zrcadlo andělských zvěstí“.
V Praze, kam ji celkem neprozřetelně dopravil špion anglické
královny John Dee, tento nezvyklý fenomén naopak pojmenovali
„kouzelné, či zemní zrcadlo“. Kouřící, či dýmající zrcadlo mělo
podobu obsidiánového skla a umož ňovalo dle legendy sledovat
nejen vzdálené kraje, ale i minulost a budoucnost.
Nelze zapomenout ani na skutečnost, ž e jevy zvané dnes
U.F.O., jež jsou ve dvacátém století tutlány jiným způ sobem, než
jakým tentýž problém likvidovala ve středověku Svatá inkvizice,
lze spojovat s aktivitami, jež se i dnes vymykají našemu chápání.
Dříve než posoudíme Nostradamovy verše z hlediska nedávno
uplynulých historických událostí a zváž íme jeho vize naší budoucnosti, pokusíme se o chronologické zařazení nosných textů .
Mož ná ž e nám pak bude celkem lhostejné, jakým způ sobem
Nostradam své informace získával.

Ilustrace dobový ch, ale i souč asný ch představ o věš tění budoucnosti - Nostradamus předvá dí krá lovněsvé „magické zrcadlo“ .
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Evangelium sv. Matouše
Kap. 7./ verš 6.
Nedá vejte psům co svaté je,
ani nehá zejte perly před svině,
aby je snad nohama svý ma nepoš lapaly,
a neobrá tily by se a neroztrhaly vá s.

Předmluva
mé mu synu Caesaru de Nostradamovi.
Život a š tě stí!
Tvů j pozdní příchod, mů j synu Caesare de Nostradame, mne
nutí sepsat pro tebe všechno to, co jsem shromaž ďoval při svých
nočních pozorováních. Po mém tělesném odchodu ti zanechávám
vše, jako mů j odkaz. Bož skáesence skrze astronomické převraty
nechť pak slouž í všeobecnému prospěchu lidstva.
Protož e se nesmrtelnému Bohu zalíbilo neposlat tě na tento svět
v tvém přirozeném světle, a to se netýkároků ž ivota, ale tvých měsíců březnů - nejsi prozatím schopen svým slabým rozumem pochopit, co budu přinucen vysvětlit po konci svých dní.
Není prozatím jiné mož nosti jak písemně zachovat to, co by
jinak zub času pozměnil k nepoznání, neboť slovo dědice skrytého
proroctví zů stane uzavřeno a skryto ve mně.
Je též nutné uváž it nejistotu lidských událostí, neboť vše
je řízeno nevyzpytatelnou Bož í prozíravostí. Nikoli inspirací v bakchantickém opojení, ani lymfatickým pohybem, nýbrž skrze astronomickápotvrzení: Soli numine divino afflati prafaguint & Spiritu Prophetico particularia (Pouze prodchnut božský m skutkem
se podílí prorocký duch).
Jak častokrát jsem, po celý dlouhý čas, dávno před tím, než se
vše v oddělených regionech přihodilo, předpověděl. Vše pak připisuji bož ské síle a inspiraci a jiným šťastným, ale i smutným událostem, jež jsem urychleně předpověděl mnohem dříve, než se pak
pů sobením v rů zných částech světa skutečně odehrály.
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Kvů li nenávisti a uráž kám, a nemyslím tím současnost jako
spíše větší část budoucnosti, jsem chtěl vše zamlčet a nezapsat
změny, jež prodělají vládci, sekty a nábož enství. Změny tak velké,
ž e vše bude v opozici. Takž e cokoliv bych jim chtěl sdělit, co vše
potkávládce, sekty a nábož enství, zlý souzvuk jejich vlastní vybájené fantazie nepřipustí, a budou zatracovat vše, co bylo předpovězeno před mnoha staletími a co je skutečně potkáa co jsem viděl.
Potvrzuji větu opravdového vykupitele: Nolite Sanctum dare
Canibus, nec mittatis Margaritas ante porcos, ne Conculcent
pedibus & conversi disrumnant vos (Nedá vejte svaté psům a
nehá zejte perly sviním, aby je nepoš lapaly nohama, se neobrá tily a
vá s nerozsá paly).
Z tohoto dů vodu jsem se odvrátil od lidového jazyka a odlož il
pero, abych poté všechno zničil. Pokud tedy vykládám budoucnost
o příštích nejpalčivějších příčinách, ať již nastane lidská změna
jakákoli, způ sobenázjevně skandální slabostí, pak použ iji zmatené
a spletité věty: Abfcondidifti hac a fapientibus, & prudentibus,
id eft Potentibus & Regibus, & enucleafti ea exiguis & tenuibus: & aux (Skryto mudrcům a mocný m, sděleno prostomyslný m a
nepatrný m, rovněž tak prorokům).
Proroci přijali, prostřednictvím nesmrtelného Boha a dobrých
andělů , věšteckého ducha, jímž vidí budoucí události a vzdálené
děje, neboť nic nelze dokončit bez Něho, jestliž e Jeho velkámoc a
laskavost přebýváv nich. Ačkoliv jsou podrobeni i jiným vlivů m,
současně s dobrým géniem jejich schopnosti přiblíž í ono ž ivočišné
teplo a mocné věštění, tak jako přichází sluneční záře pů sobící
jak z hmotného tak nehmotného těla.
Co se týče nás lidí a nemož nosti našeho přirozeného chápání,
vzhledem ke sklonů m k vychytralosti, pochopit skrytá tajemství
Boha Stvořitele: Qui non est nostrum, no(f)cere tempora, nec
moment etc (Není naš í zá ležitostí zná t „č as a hodinu“ ).
Existují, a v budoucnosti budou přicházet osobnosti, jimž Bů h
Stvořitel odhalí zvýšenou vnímavostí některátajemství budoucnosti, v souladu s judiciální (vypoč itatelnou) astrologií, tak jak tomu
vž dy bylo i v minulosti. Jistá záměrná síla pů sobící skrze Něho
nechávyšlehnout jakoby ohnivý plamen a inspirace pak odliší bož skávnuknutí od lidských.
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Neboť bož ské skutky jsou veskrze absolutní a Bů h vše završí
prostřednictvím andělů , ale i Zlem. Mů j synu, zde však s tebou
hovořím příliš nejasně. Avšak co se týkáskrytých předpovědí, mohou být vnímány jemným duchem ohně, jenž se tu a tam zvedá
k největším hvězdným výšinám. Obezřetně jsem pozorný i na výslovnost, když překvapen vše sepsané beze strachu vyslovuji a nepředpojatě zkoumám vše, co přichází od velikého a věčného Boha.
Ještě jedno, mů j synu, když jsem již použ il termín „prorok“. Já
nechci být tak vznešeným titulem nazýván, neboť: Qui Propheta
dicitur bodie, ohm vocabatur Videns (Neboťkdo dnes prorokem,
byl dříve nazý vá n věš tcem).
Skutečný prorok, mů j synu, je pouze ten, jenž vidí i to, co je
vzdálené přirozenému poznání veškerého tvorstva.
Přihodí-li se okolnostmi, ž e prorok prostřednictvím znamenitého světla předpovědí vyjeví zálež itosti bož ské jakož i lidské, pak je
mož né, ž e se tak ani nestane. Neboť předpověď budoucího se rozprostírádo vzdálenosti a nepochopitelnájsou Bož í tajemství. Pů sobící síla se jen velmi vzdáleně dotýkápřirozeného poznání, prýštícího z pramene svobodné vů le, ale i samotné příčiny.
Nemohou tedy nikdy dospět daru poznání, ani skrze lidské
předtuchy, ani skrze jakékoli jiné vědění, nebo snad vědomosti
tajných okultních obřadů . V celé široké oblasti nebes, dokonce i
celé věčnosti, uzavírající v sobě všechen čas. Avšak prostřednictvím nedělitelné věčnosti mohou být příčiny, při jistém opakování v
kruhu, rozeznatelné pomocí nebeského pohybu. Abys rozuměl, mů j
synu, neříkám, ž e poznání této materie nemů ž e obohatit i tvů j mladý mozek. Netvrdím ani, ž e vzdálenábudoucnost a příčinnost událostí nemů ž e být rozumným stvořením pochopena, pokud nejsou
příliš skryté a tmavé. Naopak tvrdím, ž e dokonalého poznání příčin
nelze dosáhnout bez bož ské inspirace, neboť prorockáinspirace je
její hlavní podstata vycházející od Boha Stvořitele. Potom teprve
přichází hodina přirozeného nadání. Protož e jsou však příčiny nerozlišitelné, nechť vyvolané či nevyvolané, přichází proroctví zčásti
předurčené, nebo z předpovědí.
Intelektuálně stvořený rozum pak mů ž e skrytou cestou, jen
pomocí slabého plaménku a skrze vnitřní hlas vidět, na kterou stranu se příští události přikloní.
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Prosím tě též snaž ně, mů j synu, ochraňuj svů j rozum před planými sny, jež vysoušejí tělo a duši vrhají do propasti. Slabý rozum
je popleten, anebo dokonce strž en planou, prokletí hodnou černou
magií. Ta byla ostatně zavrhována již Svatým písmem a kanonickými zákony.
Vylučuje ji i judiciální astrologie, dle níž , ale i pomocí bož ské
inspirace a zjevení, jsem neustále počítaje, sepsal svá proroctví.
Přestož e tato okultní filozofie nebyla zatracena zcela, nechtěl jsem
odhalit její výstřednosti, ač mi několik, po řadu let skrytých textů ,
bylo zjeveno. Protož e tuším, co přijde, zasvětil jsem je, když jsem
je přečetl, Vulkánu. Jeho plameny, jež je pozřely, byly nevšedního
lesku a zářily více než obyčejné plameny. Celý dů m se náhle rozzářil nebývalým svitem, jako by byl celý v ohni. To vše, abys nebyl
nikdy v budoucnosti klamán při svém výzkumu dokonalé přeměny
jak selenické tak solitární kovů ulož ených pod zemí, ale i nesmlouvavě skrytých ve vlnách, či obrácených v popel.
Co se však týče rozhodnutí, jež pomocí nebeského judicia bude
dokončeno, chci ti sdělit následující: poznání příštích příčin dosáhneme tak, ž e fantastické obrazy imaginace naprosto zavrhneme a
určíme zvláštní místní poměry pomocí nadpřirozené bož ské inspirace, v souhlasu s nebeskými figurami, vázajíce jejich obrat na
minulou, přítomnou a budoucí příčinu, neboť: Quia omnia sunt
nuda & aperta (Vš e leží v nahotěa otevřeno). Proto mů ž eš, mů j
synu, vzdor svému mladému mozku lehce pochopit, ž e věci, jež
mají přijít z nebeského svitu noci, jsou přirozené a z ducha proroctví mohou být předpověděny, aniž bych si chtěl prorocké pojmenování nebo pů sobení přisvojit, ale za zjevené inspirace, jež
mně, smrtelníku, byla udělena, který je myšlením vzdálen stejně
nebi tak jako nohy od země: Posssum non errare, falli decipi
(Nemohu se mý lit, jen zneužit. - Zneužit ano, nikoli se mý lit).
Jsem ještě větším hříšníkem než kdokoli jiný na tomto světě.
Podroben všemu lidskému zármutku, avšak překvapivě mnohokráte
v týdnu lymfaticky povzbuzen, zplodil jsem při nočních cvičeních a
dlouhých výpočtech odsířenou libou vů ni. Vše jsem sepsal v podobě kniž ního proroctví. Kaž dá z knih obsahuje sto astronomicky
vázaných čtyřverší, jež jsem propojil s jistými nejasnostmi. Přesto
na sebe navazují - a to od dnešního dne až po rok 3797. Jak jen

bude mož né, několik vidoucích, kteří jsou rozptýleni v čase, spatří
za měsíčního svitu, skrze zemi, pravou podstatu a porozumí.
Mů j synu, v přirozenosti lidského stáří spatříš v kraji svého
zrození, a v budoucnosti i lidstvo, jisté chování klimatu na čistém
nebi. Sám věčný Bů h, jenž jako jediný neodděluje věčnost od
světla - a to říkám zcela otevřeně - svojí nekonečnou hvězdnou
velikostí a nepochopitelnou laskavostí chce, prostřednictvím vracející se dlouhodobé melancholické inspirace, zjevit hlubokomyslnou skrytou podstatu tajných bož ských projevů . Lze hovořit o dvou
zásadních příčinách. Jedna, jež předurčuje proroka, je vrozená a
ozařuje osobu prorokující skrze učení o hvězdách nadpřirozeným
světlem. Druhápříčina spočíváv určitém podílu na bož ské nesmrtelnosti, kdy prorocké zjevení bož ského ducha je inspirací a prorok
pak skrze svého Boha Stvořitele a své přirozené vlohy předvídá, či
prorokuje. Pak je předpověď pravdivá a odvozuje svů j pů vod z
věčných výšin ozářených větším světlem, než dokáž í přirozené
plameny. A přirozené světlo dává filozofů m jistotu, prostřednictvím principů prvotní příčiny, dosáhnout hlubokosti výšin veškerého vědění. Ale dosti, mů j synu. Nechci se hlubokomyslně rozepisovat o tom, co mů ž e být pro tebe jen obtíž ně postiž itelné. Zatímco
svět postihne pož ár a všeobecné vzplanutí, neobyčejné přívaly
zátopových vln pokryjí na dlouhý čas vodami vše, ž e mimo etnografie a topografie všechno zahyne. Před tím, ale i poté, málo deště
způ sobí, ž e zásobárny vod budou v mnoha krajích tak dalece vyčerpány, ž e naopak množ ství ohně a hojnost ohnivých kamenů
mocně padajících z nebes pozře i to, co ještě nezhynulo. To se přihodí krátce před posledním vzplanutím, právě tehdy, kdy planeta
Mars dokončí svů j cyklus, stane na konci své poslední periody a
započne svů j nový běh. Shromaž ďujte je z Vodnáře po několik let,
jiné pak ze souhvězdí Raka - nepřetrž itě po celádlouháobdobí. A
nyní, kdy se nacházíme pod vládou Měsíce a on dokončí svů j celý
okruh, nastoupí, prostřednictvím všemohoucího a věčného Boha,
vládu Slunce, jež poté ustoupí vládě Saturnu. To vše je vypočítáno
a právě tehdy dospěje svět k převratnému přesunu. Právě od tohoto
okamž iku, kdy o tom píši, uběhne sto sedmdesát sedm let, tři měsíce a jedenáct dní. Tehdy morové nákazy, dlouhé roky hladovění,
války, ale i povodně sníž í počet lidí natolik, ž e nebude nalezen
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téměř nikdo, kdo obdělápů du. Ten stav zastihne mnohé svobodné v
otroctví. Co se týče viditelného nebeského judicea (rozsudku), stojíme v sedmém tisíciletí, kdy vše bude dokonáno, a již se blíž í osmá
sféra latitundární (š ířkové) velikosti. Tehdy velký věčný Bů h sestoupí a dokončí nebeský převrat. Nebeský obraz se promění ve
vyšších změnách natolik, aby nás vrátil pevně a trvale na zem, a má
tak setrvat na věky. Je to Jeho vů le, i když se budou objevovat nejasné názory vyplývající z mohamedánských snů , jež překonají
přirozený rozum. Bů h Stvořitel skrze své ohnivé posly, zkoumané
vnějšími smysly i pouhým zrakem, poodhalí příčiny předpovědí
příštích událostí v obraze, jenž se vztahuje na toho, jemuž je věštění předurčeno. Neboť věštění, jež přichází z podnětu vnějšího
světla, neomylně posoudí prostřednictvím vedlejších příznaků ,
přičemž pravda je nadmíru jasná. Č lověk, jenž prorokuje, je inspirován bož stvem a andělským duchem - pomazán z prázdnoty přicházejícím světlem proroctví skrze noční i denní jistoty propojené
astronomickým zkoumáním posvěcujícím dů věrně tajemné předpovědi budoucnosti, i v tento čas svobodného ž ivota. Slyš, mů j synu,
vše, co nalézám, souhlasí se zjevenou inspirací smrti, jež se blíž í
svým mečem skrze morové nákazy, války ještě strašnější, než tomu
bylo během tří generací. Nikoli tedy jen hlad jako spíše zánik Země a návrat vzpomínek. Neboť to vše je v souladu s hvězdami.
„Chci je navštívit a ž eleznou metlou trestat,“ protož e milosrdenství
nebude středobodem Bož ího záměru, dokud se větší díl mých proroctví nenaplní. To vše nastane právě tehdy, kdy převrat bude dokonán.
„Chci rozbít a zlámat a nebudu milosrdný,“ řekne několikrát
Pán. Dříve než nastane ukončení časů , vstoupí tisíce jiných událostí
- neustálé deště a množ ství vod - jak jsem již několikrát popsal ve
svých jiných proroctvích sepsaných v nevázané řeči, udávaje místo
i dobu. Vše jsem uspořádal tak, aby lidé, kteří budou slýchávat ony
příhody, a tehdy, až vzdělaní pochopí máproroctví, budou zamlž enámísta rozluštěna. Přijmi, mů j synu, dar svého otce Michaela de
Nostradama, jenž ti, jak doufám, objasní všechna má prorocká
čtyřverší. Modli se k nesmrtelnému Bohu, nechť ti dáž ivot věčný,
štěstí a zdraví.
Salon, 1. března 1555
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Měla jsem sen
o Zemi, která se netoč í a není zelená ,
o moři, jež nebouří ,
o Slunci, co nesvítí a nehřeje,
o větru, jenž nevoní a nevěje.
Zbyla jen písmena a skrytá naděje.

Chronologie předpově día proroctví
Porozumět Nostradamovi, ale také jeho způ sobu zaznamenávání chronologie dějů , předpokládáu nás méně zainteresovaných i
jistou mírně optimalizovanou orientaci v astrologickém poměřování
čistě materialistických hodnot abstraktními zaklínadly vycházejícími z významů a postavení planet.
Dů lež itým počátečním bodem všech našich úvah by mělo být
určení kalendáře, jímž se Nostradam pravděpodobně řídil.
Juliánský kalendář, který byl v jeho době použ íván, totiž nemusel být, a pravděpodobně ani nebyl, určujícím faktorem. Tím mohla být spíše kompilace, ve které sehrál ž idovský odečet času dominantní roli. Snad i proto, ž e byl jeho srdci z objektivních dů vodů
velmi blízko. V jistém okamž iku bychom neměli zanedbat ani poměřování v tzv. platónském roce.
Počátek všeho je pro Nostradama stvoření světa. Juliánský kalendář, jenž má cyklus 7980 let, uvaž uje, ž e od stvoření světa
(anno mundi) uběhlo ke zrození Krista celkem 4713 roků .
Židovský kalendář naopak začínárokem 3760 let před Kristem,
a tak pro nás přeslavný rok 2000 bude pro jiné znamenat prozaický
rok 5760 anno mundi.
Platónské odečítání času je jinou kategorií, než jakou reprezentují předchozí zálež itosti, a zajímánás do té míry, jakou je informace o délce jeho cyklů . Nelze jinak, než konstatovat, ž e platónský
rok mácyklus o celkovém časovém intervalu 25 920 (jiní 25 827)
let.
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Nás však zajímají i menší časové intervaly - světové měsíce, týdny
a dny.
Nyní nám nezbývá než věřit, ž e světový platónský měsíc má
časový interval 2160 (jiní 2152) let, světový týden 540 (jiní 538) let
a jeden světový den 77 let.
Z dostupné literatury se lehce obohatíme o vědomost, ž e
Nostradamova doba je obdobím, kdy končí světový měsíc Měsíce.
Vzápětí následuje období Slunce, aby bylo vystřídáno obdobím
vlády Saturnu.
Tehdy prý nastane čas nebývalých zvratů , ničení a umocněného
teroru. Počátek konce časů s trpělivě podupávajícím Soudným
dnem. Podle Nostradama připadátato všepozemské nesrovanalosti
optimalizující Bož í akce na rok 3797. Tímto datem prý končí nejen
naše legrační snahy zničit vše, co se ještě zdábýt jen trochu rozumné, ale i všechny Nostradamovy předpovědi a proroctví.
V zájmu optimální orientace v chronologii událostí, před nimiž
nás Michael de Nostradam varuje, se seznámíme s jednou z mnoha
verzí odměřování času, jež vychází z významu dominantního postavení planet. Autorem je Nostradamů v současník Jan Trithemius,
opat ze Sponheimu, ž ijící v období let 1462 - 1516. Pokud nás nerozčiluje skutečnost, ž e svými čarodějnými kousky a magickými
praktikami nevyvolal paniku v jinak velmi aktivním inkvizičním
teamu, pak jeho rozdělení historie světa od počátku věků do počátku konce mů ž e být pro naše pátrání přínosem.
Vše se měří od „počátku světa“, jak bylo kdysi dobrým zvykem. Problémem nebyly ani doposud neobjevené planety. Rovněž
pořadí zbývajících planet, včetně Slunce a Měsíce, se zdálo být v
Nostradamově době konstantní - Saturn, Venuše, Jupiter, Merkur,
Mars, Měsíc, Slunce a opět vláda Saturnu.
Jak již víme, ž il Nostradam v období vlády Měsíce (vláda Marsu od roku 1171 do roku 1525 n. l., vláda Měsíce od roku 1525 do
roku 1879 n. l.). Následuje vláda Slunce (od roku 1879 do roku
2233 n. l.) a vzápětí vláda Saturnu, o níž byla již řeč (od roku 2233
do roku 2587 n. l.). V té době bude již vše na Zemi zničeno válkami, smrtelnými nákazami, hladomory, ale i přírodními katastrofami.
Podle tohoto měření připadá první i druhý příchod Krista na
období vlády Venuše (první příchod - vláda Venuše od roku 245 př.
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n. l. do roku 109 n. l., druhý příchod - vláda Venuše od roku 2587
do roku 2941 n. l.).
Nostradam očekává druhý příchod Krista v 210. roce vlády
Venuše (2587 + 210 = 2797), neboť shodně s biblickými texty
hovoří o tisíciletém smíru Boha s lidmi. Rok 3797 n. l. mábýt, jak
již ře-čeno, podle Nostradama rokem Posledního soudu.
Uvaž ujeme-li naopak za výchozí bod jeho měření rok 1547 (potaž mo rok 1555), pak se v juliánském modu jednáo rok 6260 od
stvoření světa a celý cyklus by měl být ukončen rokem 3287 po Kr.
...Co se tý č e viditelného nebeského judicea (rozsudku) - budeme-li v sedmém tisíciletí, kdy vš e bude dokoná no a přiblíží se osmá
sféra latitundá rní (šířkové) velikosti, tehdy velký věč ný Bůh sestoupí a dokonč í nebeský převrat. Nebeský obraz se promění ve
vyš š ích změná ch natolik, aby ná s vrá til pevněa trvale na zem, a má
tak setrvat na věky...
Z předmluvy Centurií I. - VII.
vě nované synu Caesarovi de Nostradamovi
Pokud bychom odečítali v tomto modu, pak by osmé Nostradamovo tisíciletí bylo odstartováno rokem 1547 + 740 = 2287 a
ukončeno rokem 3287.
Pak by však byl výchozí bod chronologie událostí poněkud
pozměněn a osmé tisíciletí by bylo odstartováno rokem 2242 n. l. a
ukončeno v roce 3242 n. l. V tomto okamž iku není bez zajímavosti,
ž e se počátek osmého milénia prakticky blíž í počátku věku Saturnu
- roku 2233 n. l. (podle Jana Trithemia).
Celázálež itost není až tak jednoduchá, jak se na první pohled
zdá, neboť Nostradam spočítal hned dva počátky světa.
První 4758 př. n. l. a druhý, méně vystavovaný na odiv, nicméně z neznámého dů vodu Nostradamem nesprávně odečtený, ale i
nesprávně zapsaný - rok 4173 př. Kr.
Porovnáme-li jej s počátkem juliánského kalendáře - rokem
4713 př. n. l., mů ž e se zdát, ž e se jednáo záměrnou přesmyčku s cílem přípravy nouzového východu. Pro případ než ádoucího zájmu
již jmenovaných úředníků .
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Rozhodně bychom jej měli považ ovat za špatné znamení a vydat se směrem právě opačným. Nostradam totiž nepatřil k matematickým břídilů m.
Židovský kalendář je další z mož ností, jak vše zkomplikovat.
Jestliž e je ž idovský počátek všeho datován rokem 3760 př. Kr. a
mož né ukřiž ování Krista 37 let po roce 0 (věk Krista 33 + 4 roky
posunu Kristova narození i dnes uvaž ované) - pak je časový interval mezi počátkem ž idovského světa a datem Kristova ukřiž ování
roven 3797 roků m.
Je to podezřelé číslo, neboť i Nostradamova vize budoucnosti
končí stejným, tentokráte kladným časovým intervalem - 3797 roků .
To by znamenalo, ž e rok 1547 n. l. by byl rokem 5307 anno
mundi. Jinými slovy - celkový interval od Počátku věcí až ke Konci
dní by činil celkem 7557 roků . Což je samo o sobě velmi zajímavé
číslo.
Pro tuto variantu hovoří i první Nostradamem uvedené datum
počátku tentokráte křesťanského světa - rok 4758 př. n. l.
Přičteme-li číslo 2 a odečteme-li jedno milénium, zjistíme, ž e
Nostradam byl lišák, neboť jediným mož ným výchozím datem je
pro něj rok 3760 př. n. l. - počátek ž idovského kalendáře. Přičemž
ani jeho křesťanskáčást duše si nemohla dělat ž ádné výčitky.
Centurie X./ 74
An revolu du grand nombre septie(f)me,
Apparoi(f)tra temps ieux Hecatombe:
Non e(f)loigné du grand aage millie(f)me,
Que les entrez sortiront de leur tombe.
Uplynulo velké č íslo sedm,
přichá zí č as Hekatomb:
není vzdá len věk velkého tisíciletí,
kdy mrtví vystoupí ze svý ch hrobů.
V našem hledání nám mů ž e významně napovědět čtyřverší o
blíž ícím se času Hekatomb, hrů zném prolévání krve. Potopa krve
mů ž e být vyvolána právě tehdy, když uplynulo velké číslo sedm.
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Velké číslo sedm mů ž e znamenat pouze jediné. Přelom tisíciletí. Není však jisté, zda se jednáo začátek sedmého tisíciletí (5999/
6000 anno mundi), nebo první rok osmého tisíciletí, jenž začíná
sedmičkou (7000).
Z jiného textu naopak víme, ž e Nostradam klade velké prolévání krve do věku vlády Saturna (2233 - 2587 n. l.). Vypočítané
datum „počátku světa“ 4758 př. n. l. (4760 př. n. l.) klade přelom
tisíciletí 6999/ 7000 anno mundi do roku 2242 n. l.
Židovský počátek světa klade naopak do roku 2240 n. l. počátek
osmého tisíciletí - začínající velkou sedmičkou (7000 anno mundi).
Ani v jednom případě se Nostradam nemýlí a zdáse, ž e jeho
trik vychází s přijatelným rozptylem.
Je již téměř jisté, ž e oba odečty časů nejsou v rozporu s uvedeným čtyřverším (Centurie X./ 74). Zbývájiž jen zmínka o velkém
tisíciletí, kdy mrtví vystoupí ze svých hrobů .
Převáž ná část informací o tomto již legendárním období pochází „z pera“ Jana Theologa. V jeho apokalyptické vizi se po tisíciletém Kristově království, jež Nostradam označuje jako tisícileté smíření Boha s lidmi, opět objeví Satan v podobě draka.
Bude vypuštěn z propasti, kam byl uvrž en krátce po Bož í akci
Armagedon - celosvětové válečné tragédii. Objeví se však jen na
velmi krátký čas, aby oddělil poslední plevy od zrna.
Nostradamů v počátek tisíciletého smíření Boha s lidmi je Janem Theologem označen jako čas druhého příchodu Krista.
Vraťme se na malou chvíli do časů předcházejících Armagedonu. Michael de Nostradam totiž tvrdí, ž e před poslední 25 let trvající světovou válkou bude Starý a Nový zákon spálen a Satan sestoupí, aby se, již nikoli zástupně, stal osobně Antikristem - třetím
v pořadí. Stane se tak v období Saturnovy vlády (2233 - 2587).
Tehdy bude svět zcela zpustošen a Satan v souladu s biblickými
texty zničen, spoután řetězy mrákot a vrž en do propasti. Druhý
příchod Krista podle této teze proběhne někdy po roce 2587 n. l. tisíc let před rokem 3797 n. l. Příchod Jež íše lež í tedy v časovém
intervalu 210 let po konci Saturnovy vlády (2587 - 2797).
Rok 3797 mábýt dle této varianty, jak již řečeno, dnem Posledního soudu. A právě tehdy vystoupí, po velkém tisíciletém období, mrtví ze svých hrobů .
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37

2 797

6.

7.
1 205

205

8.
2 205

1.

Tisíciletý
Božísmír
0

2.

3 760

3.

Nikdo si prý nevezme dovolenou. Žádný čin nebude zapomenut
a odpovídající odměna je již dnes zaručena.
Resumé této části sice zní, ž e Nostradamova datace nemilých
a převratných událostí se řídí rokem 4758 př. n. l., jenž je zároveň
zákrytným odečtem ž idovského kalendáře.
Je však mož né, ž e se mýlím a popsané události, nebo jim podobné, proběhnou podstatně dříve.
Nelze zapomenout ani na fakt, ž e se Michael de Nostradam
zmiňuje ještě o jedné válce, tentokráte sedmileté. Není však jisté,
zda nemána mysli druhou světovou válku, které ostatně věnoval
svoji pozornost i v mnoha prorockých verších.
V zájmu objektivního přístupu je ještě nutné zdů raznit, ž e uvedenádatace vychází z mého subjektivního poznání. A to je příliš
málo na to, abych se pasoval na velkého objevitele Nostradamova
tajemství.
Stále mi totiž chybí jistota, zda konec sedmého tisíciletí (anno
mundi) neproběhne krátce po roku 2005 nebo 2011. Pak by ovšem
předpovídané období třetí vyvolané potopy krve vyplynulo přímo
z našich činů .
I 36 I

1 203

4.

3 797

9.
3 205

narozeníKrista 0
Ž idovský počá tek svě ta

3 797

4.

2 203

5.

6.

37

3 203
8.

7.

3 797
2 941
2 587
2 233
1 879
1 525

Jupiter

Venuše
Saturn
Slunce

Mě síc

Pokud tedy jednotlivé události řadím v chronologické posloupnosti, pak prosím váž eného čtenáře, aby spíše uváž il moji nedostatečnost a považ oval navrhnutádata pouze za orientační.
Nicméně při pohledu z okna, zalykaje se zápachem spálených
pneumatik a bů hví čeho jiného, přemýšlím o zakřivené turecké
šavli, jež je nekonečně rovnější než převáž náčást stále usměvavých
politiků vedoucích nás neomylně tím správným směrem a správným krokem do jejich „Zlatého věku“.
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Zváž ím-li tuto alternativu se všemi notoricky známými dů sledky jež přináší, nabývám dojmu, ž e není na škodu vědět něco nejen
o Janově Apokalypse, ale i o proroctvích Michaela de Nostradama.
Výběr z Předmluv Centurií věnovaných synu Caesarovi a francouzskému králi Henrymu II. nám usnadní orientaci:

Jisté je to, ž e po vestfálském míru, jenž mábýt, podle téhož
pramene, pro nás velkým pož ehnáním, zů stalo v českých zemích
necelých 800 000 obyvatel (z tohoto počtu pouze 80 000 rodilých
Č echů ).
Třicetiletáválka přinesla zkázu a vylidněny byly i některé německé regiony. Počet obyvatel v Evropě prudce klesal i v dů sledku
dalších neblahých událostí. Následující hladomory a morové nákazy decimovaly i ty, co prozatím přež ili. Nedostatek obyvatelstva a
ladem lež ící neobdělávanázemědělskápů da přiměly nakonec vládce vyhlásit tuhou pracovní povinnost - nevolnictví.
Podobné výsledky přinesly Evropě i krvavé války s Osmanskou
říší, jež postupem času obsadila celou již ní část Evropy.
Malý příklad dokumentující Nostradamovo tvrzení: v době, kdy
Osmanskáříše obsadila okolí Nových Zámků (26. 9. 1663), vtrhly
na území Moravy tatarské hordy a odvlekly na 40 000 obyvatel do
otroctví.
14. 7. 1683 již Turci obléhají Vídeň. Sousední Uhry, celáhistorická Dalmácie, Slavonie, Bulharsko, Řecko, ale i další země
podlehly v krvavých bitvách s rozpínající se Osmanskou říší. Další
a další války se nevyhly ž ádnému evropskému regionu a přinášely
jen zmar a - další úbytek pracovních sil.
Ke konci roku 1700 byli Turci nakonec vytlačeni z Uher, Slavonie a Sedmihradska. Roku 1700 uzavírají Rusové s Turky tzv.
cařihradský mír a blíž í se i konec Tatarské říše.
22. srpna 1717 osvobozuje princ Evž en Savojský Bělehrad
(Srbsko). Kosovo pole zů stáváprozatím stále pod osmanskou nadvládou.
A tak bychom mohli pokračovat po celý dlouhý čas.
A ještě déle.

Rok 1547
...Poč ínaje 15. březnem 1547 směřuje vš e až ke vzdá lený m
udá lostem, jež se uskuteč ní dle mý ch astronomický ch vý poč tů, na
poč á tku sedmého tisíciletí. Prá vě tehdy, jak patrné z mý ch astronomický ch vý poč tů, ale i ostatních vědomostí, se velmi rozmnoží
nepřá telé Ježíš e Krista a jeho církve...
...A nyní, kdy se nachá zíme pod vlá dou Měsíce, a on dokonč í
svůj celý okruh, nastoupí prostřednictvím vš emohoucího a věč ného
Boha, vlá du Slunce, jež poté ustoupí vlá děSaturnu...
Rok 1724
...Prá věod tohoto okamžiku, kdy o tom píš i, uběhne sto sedmdesá t sedm let, tři měsíce a jedená ct dní. Tehdy morové ná kazy,
dlouhé roky hladovění, vá lky, ale i povodněsníží poč et lidí natolik,
že nebude nalezen téměřnikdo, kdo obdělá půdu. Ten stav zastihne
mnohé svobodné v otroctví...
Pro typickou ukázku totálního vylidnění celých regionů nemusíme daleko.
Č eské království patřilo ve své době (krátce před Bílou horou)
se svými čtyřmi miliony obyvatel k jednomu z největších národů
západní a střední Evropy (k nejpočetnějším patřilo Španělsko - 5,5
milionu, Anglie 5 milionů , na německém území se nalézalo všehovšudy 1 milion obyvatel).
Násilné poněmčování Č echů , vyhánění českého národa z Č ech
německy mluvícím etnikem, třicetiletáválka a hladomory způ sobily
katastrofu - o níž prý nemáme mluvit! Novodobá „česká“ informační centra se nás dokonce snaž í neúnavně přesvědčovat, ž e Jan
Amos Komenský byl tragickou postavou českých dějin - stál prý na
nesprávné straně - na straně českých exulantů a svého národa.
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Rok 1792
...Na poč á tku téhož roku zač ne proná sledová ní křesťanské církve, větš í než ono v Africe. Potrvá do roku 1792, kdy se bude věřit,
že musí bý t provedena změna v měření č asu...
Tento výňatek z Předmluv je úzce svázán s částí veršů týkajících se období francouzské revoluce. Tehdy (v roce 1792) byl skuI 39 I
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tečně nastartován nový a zejména velmi neobvyklý kalendář. Bů h
byl revolučními tribuny zrušen a nahrazen Nejvyšší bytostí. Kněž í
byli voleni lidem a zavrž enákatolickácírkev pronásledována.

tovému konfliktu předcházela balkánskáválka (1912) se snahami
Ruska vytlačit Osmanskou říši ze Srbska, Makedonie a Řecka.
Poblíž 48. rovnoběž ky lež í rodiště Adolfa Schickelgrubera
(Hitler). Vladimír Uljanov (Lenin) se naopak narodil poblíž 48. poledníku. Nic však v tomto okamž iku není jisté, mimo faktu, ž e oba
dva úspěšně - spolu s Josifem Dž ugašvilim (Stalin) úspěšně aspirují
na prvního, či druhého Nostradamova Antikrista.

Rok 1797 - 1866?
...Poté se římský lid opět pozvedne a získá něco ze své slá vy,
nikoli vš ak bez rozbrojů a stá lý ch změn. Pak zvednou Bená tky svá
křídla tak vysoko, že se přiblíží k síle starého Říma. A v téže době
vyplují byzantské plachty, jež podporované akvitá nskou mocí (mocí
Francie) se spojí s Ligury...
Rok 1797 zastihne Itálii rozdělenou na několik malých zemiček. Na severu Cisalpinskárepublika (s velkou částí Švýcarska, ale
i území dávného národa Ligurů ), Etruské království (Toskánie),
Papež ský stát, Neapolské království a Benátky.
Sjednocení Itálie započaté v Sardinském království roku 1848
bylo završeno připojením Cisalpinské republiky, Etruského i Neapolského království a vyhlášením Emanuela II. za italského krále.
Benátky, spadající v té době stále ještě pod Rakousko, se připojily k Itálii až v roce 1866.
Rok 1914 - I. svě tová vá lka?
...Nedaleko Ardy povstane velká Antikristova říš e. Attila a Zerzas (Xerxes?) vpadnou do země s veliký m vojskem nespoč etného
zá stupu. Přijdou dolů v nesč íslném poč tu, takže sestoupení Ducha
svatého, které proběhne na 48. (jinde 24.) stupni, způsobí velké
stěhová ní ná rodů. Vš ichni budou prchat před hrůzami Antikrista,
jenž povede vá lku proti krá lovskému, jenž je velký m zá stupcem
Krista, i proti jeho církvi. Povlá dne per tempus & in occasione
temporis. V příznivém č ase, č asověomezené říš i...
Kdesi na Středním východě vyroste mocnáříše, jež bude napadena vojsky přicházejícími od západu (Attila - hunský vládce - zákrytně představitel Uherska) a ve směru od Osmanské říše (Xerxes
- perský vládce a dobyvatel z první poloviny 5. století př. n. l.).
Spojencem Rakousko-Uherska a Německa v první světové válce byla i Osmanskáříše. Ta napadla Rusko z jihu. Tomuto celosvěI 40 I

Rok 1917 - Velká říjnová socialistická revoluce v Rusku
...Vš emu pak bude předchá zeti nejtemnějš í a nejč ernějš í zatmění Slunce. Takové, jež tu nebylo. Od stvoření světa a utrpení
Krista až po naš e dny. Stane se tak v měsíci říjnu, kdy nastane velké přeskupení. Bude tak mohutné, že převlá dne ná zor, že země
ztratila svůj přirozený pohyb a byla vymrš těna do věč ný ch temnot.
V jarním období ná sledují neobyč ejné změny a mutace vlá d. Poprvé velký m zemětřesením a podruhé neobyč ejný m rozmnožením nového Babylonu, bídností (ohavností), která vyrostla z hrůz prvního
holocaustu. Nepotrvá vš ak déle než sedmdesá t tři roků a sedm měsíců...
Nostradamovy „hrů zy prvního holocaustu“ - první pokus o
všeobecnou genocidu lidstva, který jsme nazvali první světovou
válkou, otřásl později mnohými evropskými vládami i státy. Komunismus a fašismus, hnutí, jež z Německa směřovala do celého
světa, přinesla další novásurovávraž dění. Po celých 73 let a sedm,
či devět měsíců marx-leninismus terorizoval velkou část světa, aby
byl po krátkém míru vystřídán dalším úpadkem všeho lidského.
Kolem roku 1980 - 1993
...Pak vzejde z urozeného rodu, jenž byl tak dlouho neplodný ,
ten, který se narodí na 50. stupni a obnoví celou křesťanskou církev. Nastane velký mír, jednota a porozumění lidí, kteří byli zmateni a odděleni hranicemi. Mír bude upevněn tak, že síly odliš ný ch
ná zorů usilující o zvrat zůstanou přiková ny v nejhlubš ím podzemí.
Říš e posedlého, jenž si hrá l na moudrého (hodného), bude
sjednocena. Nepřá telské vesnice, města, oblasti a provincie, které
opustily prvotní cesty, aby se osvobodily, se dostanou do ješ těhorI 41 I
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š ího zajetí a ztratí tak svoji svobodu. Po úplné ztrá těvíry pak zač nou opouš tět levou stranu, aby se vrá tily k pravé...

Pochopí to Pompotam. Evropská Mezopotá mie vezme až do 45.
(stupně) a jiní 41., 42. a 37...

Rok 1989 - sjednocení Ně mecka
Na 50. stupni se narodil Karel Wojtyla - budoucí papež , jenž
velkým dílem přispěl k pádu totalitního systému ve střední a východní Evropě.
Konec zjevného komunismu byl signálem k novému sjednocení
Německa - říše posedlého Hitlera, jenž si hrál na moudrého.

Násilné dělení Jugoslávie těmi, kteří chtěli dodatečně vyhrát
druhou světovou válku vyvoláním dávných nenávistí, je velké drama předcházející třetí vyvolanou potopu krve. Což Nostradam potvrzuje nejen ve svých Předmluvách, ale i svými verši.

Po roce 1993?
...Vzniknou tři regiony. Římané, Španělé a Germá ni vytvoří
zcela rozdílné strany (sekty), vychá zející z 50. a 52. stupně vý š ky
(rovnoběž ky). Vš ichni se pak přikloní k ná boženstvím, která jsou
vzdá lená evropské víře. V severních regionech nastane postupné
otřá sá ní. Nejdříve pod 48. rovnoběžkou. Postupně se bude strachem otřá sat celý Zá pad, Středomoří i oblasti Orientu
(Okcidentálové, Meridionálové a Orientálci). Neboťtak veliká bude
jejich moc, že jejich spojená vá leč ná moc bude nepřekonatelnou
překá žkou. V přirozenosti stejní, avš ak rozdílní ve víře...
...Dříve než nastane ukonč ení č asů a vstoupí tisíce jiný ch udá lostí - neustá lé deš těa množství vod - jak jsem již několikrá t popsal
ve svý ch jiný ch proroctvích sepsaný ch v nevá zané řeč i, udá vaje
místo i dobu. Vš e jsem uspořá dal tak, aby lidé, kteří budou slý chá vat ony příhody, a tehdy, až vzdělaní pochopí má proroctví, budou
zamlžená místa rozluš těna...
...První (z bratrů ) získá do své moci zuřivého korunovaného lva,
jenž neohroženěspoč ívá na erbu (na zbraních).
Druhý , prová zen Latinci, otřá sá n zběsilostí, vystoupí na Jupiterovu horu, která se rozevře, aby pak mohl vystoupit na Pyreneje.
Nebude mu vš ak již svěřeno staré krá lovství a pak vš e se zatopí
třetí vyvolanou potopou lidské krve...
...V Adriatiku vznikne velká nesvornost. Co spojeno, bude roztrženo. Co ješ tě nedá vno bylo velký m městem, stane se domem.
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...A v téže době a oněch oblastech nasadí pekelná moc proti
církevním zá konům odpůrce zá konů. Druhý Antikrist bude proná sledovat církev Ježíš e Krista pomocí světský ch vlá dců, kteří pro
svoji nevědomost budou svedeni řeč í, která rozřeže více než meč
v ruce blá znů. Vlá da zmíněného panovníka potrvá až do konce
života toho, jenž se narodí na přelomu století. Kromějiného obsadí
Plancus (Lyon) a bude podpořen vyvolený mi z Modeny, Bologne a
Ferrary, která bude spravovat pobřeží Ligurie, Adriatiku a okolí
velké Triná krie (Sicílie). Pak potá hne kolem Jupiterovy hory...
...Pak se objeví velký pes, č i ješ těvětš í než velký , jenž přinese
zká zu i tam, kde byla dříve. Budou opět stavěny kostely a kleriká lové se opět vrá tí ke svému rozmařilému přepychu, nespoč etný m hříchům a nepravostem. Pak, když dosá hnou nejvzneš enějš í důstojnosti, se zač nou vyzbrojovat nejen vojenské jednotky, ale i mocní
(světa). Církev přijde o své dva meč e a zůstanou jí pouze vnějš í
formá lní znaky.
Skrze němá bý t lid přiveden na sprá vnou cestu. Nechce se vš ak
dá t stá hnout k těm, kteří se na druhé straně dotý kají hubený ma
rukama země. Ti se nakonec postarají o vzpoury a do doby, kdy
se z dlouho neplodné větve narodí ten, jenž je dobrovolněosvobodí
od tohoto otroctví. Uchý lí se pod ochranu Marsu a Jupiteru bude
odebrá na vš echna č est i úřady, a to vš e v zá jmu svobodného města,
které bude založeno v jiné malé zemi Mezopotá mie...
...Šéf a místodržitel vlá dy bude vytržen z naš eho středu a dopraven na jisté místo ve vzduš ném prostoru. Nevěděl nic o dohodě
mezi spiklenci a druhý m Thrasybulem. Ten vš e již před tím dlouhodobě připravoval. Pak bude jasné, jak š pinavé a podlé byly jeho
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č iny, které pravděpodobněvznikly v temnotá ch zatmění Slunce. Vš e
bude ukonč eno na konci jeho vlá dy...

...Mezi třemi bratry vzniknou rozepře, které se nakonec
změní
v soulad. Tři č tvrti Evropy se bude otřá sat. Nejmladš í zachrá ní a
rozmnoží křesťanské krá lovství. Zvý š í poč et sekt (stran?), ná hle
vš ak budou zavrženy. Arabové zahná ni, říš e spojeny, nové zá kony
vydá ny...

...Mnozí z církevních hodnostá řů se stanou odpadlíky víry a
zatratí Boží lá sku. Tři sekty (strany) budou v té době. Prostřední se
bude vinou svého vedení č á steč něrozpadá vat.
První v Evropězcela, ve větš í č á sti Afriky a v třetím dílu vyhlazena chudý mi duchem.
Jejich duchovní vyvý š eností, poblouzněním, hý řením a vilností stanou se cizoložci. Lůza se zvedne, stoupenci zá konodá rců selžou.
Bude se zdá t, jako by na Orientem oslabené vlá dy Bůh Stvořitel
vypustil Satana z pekelného žalá ře, aby povolal na svět Velkého
Goga a Magoga, kteří způsobí tak hrůzné zpustoš ení v chrá mech,
že č ervení a bílí budou zbaveni oč í a rukou, nebudou vůbec chá pat,
co se opravdu přihodilo. Pak nastane proná sledová ní církví, jakého nikdy předtím nebylo.
Mezitím vznikne tak velký mor, že ze tří dílů světa budou znič eny více než dva.
Takže nebude možné rozeznat, komu patří domy a pole. V ulicích měst se budou brodit v trá věvysoké až po kolena.
Církvi bude vš e vzato a vojsko nastolí teror zaměřený proti těm,
kteří přichá zejí ze Sluneč ního města (Paříž e), Malty a Stechad
(Hyerenské ostrovy). A velký řetěz přístavu se otevře tam, kde za
svou převahu obětují mořskému bý ku.
A nová invaze na mořské plá že, aby osvobodili pohoří Castulum, předtím obsazené Mohamedá ny.
A nebudou vš ak osvobozeni od vš eho poskvrnění a sídlo Abrahá movo bude dobyto Jovaialisty. Město Sichem bude ze vš ech stran
obklíč eno a napadeno třemi obrovský mi vá leč ný mi mocemi. Jejich
ná mořní síla bude oslabena Okcidentá lci (západním seskupením).
Říš i č eká velké zpustoš ení a pohroma. Velká města budou vylidněna, a ti, kteří do nich vstoupí, budou zasaženi Božím hněvem.
Vysoce uctívaný hrob bude dlouhou dobu otevřen před zrakem
nebes, slunce a měsíce. A Svaté místo bude změněno na stá je malého i velkého dobytka a používá no pro nesvaté věci.
Ó, jak hrozný ná řek těhotný ch žen...
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...A velká č á st vojsk Orientu bude poražena a zahná na Septentrioná lci a Okcidentá lci (Severními a Západními).
A jejich děti i ženy zajaty a odvleč eny. Tak bude naplněna
věš tba krá lovského proroka: „Uslyš í vzdechy zajatý ch, aby propustil syny padlý ch“ ... Jak velká odpovědnost poražený ch knížat a
sprá vců říš í, dokonce i těch, kteří leží na moři i v Orientu a jejichž
jazyky se smísí ve veliké latinsko-arabské společ enství, prostřednictvím punské (se-veroafrické) komunikace. Vlá dci Orientu budou
zahná ni, na zem sraženi a vyhubeni nejen ozbrojenou mocí akvilonského vlá dce...
...V nedaleké budoucnosti (blízko našeho století) si tři spojenci
tajněbudou usilovat o život. Přes různé léč ky bude po sedmi letech
Triumvirá t obnoven a pověst o této sektě(bloku) se rozš íří do celého světa.
Č istá a svatá oběťbude opět ochraňová na. Dva z pá nů Akvilonu (Severu) porazí Orientá lce.
A vznikne takový vá leč ný ryk a vřava, že se celý Orient otřese
strachem před oněmi bratry, kteří ješ těnejsou bratry Akvilonu...
...Co se tý č e viditelného nebeského judicea (rozsudku), stojíme-li v sedmém tisíciletí, kdy vš e bude dokoná no a již se blíží osmá
sféra latitundá rní (šířkové) velikosti.
Tehdy velký věč ný Bůh sestoupí a dokonč í nebeský převrat.
Nebeský obraz se promění ve vyš š ích změná ch natolik, aby ná s
vrá til pevněa trvale na zem, a má tak setrvat na věky.
Vš e jsem sepsal v podoběknižního proroctví. Každá z knih obsahuje sto astronomicky vá zaný ch č tyřverš í, jež jsem propojil s jistý mi nejasnostmi. Přesto na sebe navazují - a to od dneš ního dne až
po rok 3797...
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Krátce po skončení třetí vyvolané potopě krve sestoupí z nebes
neznámí bohové a oznámí zdecimovanému lidstvu, ž e oni byli pravými iniciátory všech pohrom, které postihly tuto planetu.
Zanedlouho po slavném sestupu z nebes se objeví na naší planetě hybridi uměle zplození poblíž vysokého nebe. Zaplaví Zemi a
vyvolají mnohé konflikty svým neobvyklým chováním.
Již dávno hovořily o této mož nosti mnohé příznaky a jevy.
Informovaní však mlčí. A ti druzí povedou mezi sebou nekonečné pře.
Jediným hubeným výsledkem budou pouze neplodné diskuse o
pravosti Starého a Nového zákona.
Kolem roku 2205 - konec sedmého tisíciletí (počítáno od počátku
stvoření světa).
...Satan bude ješ tějednou přemožen. Mezi lidmi zapanuje světový mír. Církev Kristova bude osvobozena od veš kerého smutku,
ať se Azostaniové sebevíce snaží přilévat žluč e svý m nakažlivý m
svá děním. To se stane koncem sedmého tisíciletí. Nejsvětějš í svá tost Ježíš e Krista již nebude více poš lapá vá na nohama nevěřících,
kteří přiš li z Akvilonu...
Centurie X./ 74
An revolu du grand nombre septie(f)me,
Apparoi(f)tra temps ieux Hecatombe:
Non e(f)loigné du grand aage millie(f)me,
Que les entrez sortiront de leur tombe.
Uplynulo velké č íslo sedm,
přichá zí č as Hekatomb:
není vzdá len věk velkého tisíciletí,
kdy mrtví vystoupí ze svý ch hrobů.
...A ze vš ech mý ch astrologický ch vý poč tů, v porovná ní se Svatý m písmem vyplý vá , že proná sledová ní věřících má svůj původ
v moci akvilonský ch vlá dců, kteří jsou ve spojení s vlá dci Orientu.
Toto proná sledová ní potrvá jedená ct let, možná o něco méně, neboťpak se zhroutí vlá da prvního akvilonského vlá dce...
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...Vlá du převezme jeho jižní spojenec. Bude ješ tě hůře proná sledovat křesťany dalš í tři roky pomocí muže, jehož absolutní moc
bude mít podobu militantní církve. Svatý boží lid, každý , kdo dbá
na zá kony a celý řá d víry, bude proná sledová n a tak postižen, že
vš ude poteč e krev zbožný ch. Jeden ze straš ný ch vlá dců té doby
nechá své příznivce pět na sebe ódy. On prolije více krve nevinný ch
křesťanů, než by mohl vypít vína (tento úryvek je mnohdy spojován
s Leninem a Stalinem). Tento vlá dce napá chá na církvi neuvěřitelné zloč iny. Lidská krev poteč e po veřejný ch ulicích a v kostelích
jako voda při bouřce. Blízké řeky se obarví krví. Také moře se
zbarví č erveněve vá leč ný ch konfliktech, takže ve vlá dcovězprá vě
bude uvedeno: Bellis rubuit navalibus aequor. Vodní plocha
zrudla vá leč ný m loďstvem...
...Potom vznikne v témže roce, ale i v letech ná sledujících nejhroznějš í ná kaza (mor). Bude o to straš nějš í, že ji bude předchá zet
hlad. Nastane hladomor a veliká soužení postihnou vš echny latinské regiony, jaký ch od založení křesťanské církve nikdo nezažil a
stopy zůstanou i ve Španělsku...
...Třetí krá l Akvilonu (severu) vyzbrojí velikou armá du, až
uslyš í ná řek svý ch hlavních ná rodů a půjde cestami svý ch předků.
Potá hne přes vš echno, co již dříve znič ili jeho předkové a předchůdci...
...A zá stupce magna cappa (papež ) se znovu vrá tí do svého
dřívějš ího stá tu. Ten je vš ak v bezútěš ném stavu a zcela zpustlý .
Nový obrat. Nejsvětějš í svá tosti (Sancta sanctorum) znič ené nevěřícími pohany. Starý a Nový testament bude dá n do klatby a spá len...
Snad kolem roku 2200
...Pekelné kníže se stane Antikristem. Ješ tě jednou a naposled
se budou vš echny křesťanské říš e a s nimi nevěřící otřá sat po dobu
dvaceti pěti let. Nastanou rozepře, vá lky a bitvy ješ tě straš nějš í.
Vesnice, města, hrady, ale i ostatní obydlí vzplanou, zbourá na a
znič ena straš nou silou. Velké prolévá ní krve panen, vdov a dětí.
Nemluvňata budou vrhá na proti zdím znič ený ch měst a vesnic.
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Tolik zla natropí pekelný kníže Satan, že bude znič en a zpustoš en celý svět.
Před těmito udá lostmi budou ve vzduchu křič et podivní ptá ci:
huí, huí. Po nějaké doběpak zmizí...
...Zatímco svět postihne požá r a vš eobecné vzplanutí, neobyč ejné přívaly zá topový ch vln pokryjí na dlouhý č as vodami vš e, že
mimo etnografie a topografie vš echno zahyne. Předtím, ale i poté,
má lo deš tě způsobí, že zá sobá rny vod budou v mnoha krajích tak
dalece vyč erpá ny, že naopak množství ohně a hojnost ohnivý ch
kamenů mocněpadajících z nebes pozře i to, co ješ těnezhynulo. To
se přihodí krá tce před posledním vzplanutím, prá větehdy, kdy planeta Mars dokonč í svůj cyklus, stane na konci své poslední periody
a započ ne svůj nový běh...
Saturnova vlá da kolem roku 2233 až 2587
Když tyto rá ny potrvají již delš í č as, přijde č as nové Saturnovy
vlá dy a nastane opět Zlatý věk, neboťBůh Stvořitel uvidí bídu svého lidu a řekne: Satan musí bý t svržen do hloubky propasti a
svá zá n v hluboké já mě. Tehdy nastane vš eobecný mír mezi Bohem
a lidstvem, jenž bude trvat asi tisíc let.
Soudný den připadne podle Nostradama na rok 3797.

Je povzná š ející pozorovat vesmír v celé jeho krá se, připomínající svou dokonalostí plněautomatizovaný systém, z něhož kabalisté č erpají své abstraktní pozná ní světa
Přesto je naš e budoucnost dá na spíš e naš imi č iny a jakékoliv podsouvá ní odpovědnosti hvězdný m kontelacím by bylo neprozřetelné.
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Proud slzí a bortící se brá ny
krev se vpíjí v zem
krá korají mediá lní vrá ny
pekelní jezdci mají svůj den...

Velký král Hrůzy
...V jarním období ná sledují neobyč ejné změny a mutace vlá d.
Poprvé velký m zemětřesením a podruhé neobyč ejný m rozmnožením
nového Babylonu, bídností (ohavností), která vyrostla z hrůz prvního holocaustu. Nepotrvá vš ak déle než sedmdesá t tři roků a sedm
měsíců...
...Říš e posedlého, jenž si hrá l na moudrého (hodného), bude
sjednocena. Nepřá telské vesnice, města, oblasti a provincie, které
opustily prvotní cesty, aby se osvobodily, se dostanou do ješ těhorš ího zajetí a ztratí tak svoji svobodu. Po úplné ztrá těvíry pak zač nou opouš tět levou stranu, aby se vrá tily k pravé...
Z předmluvy Centurií VIII. - X.
vě novaný ch Henrymu II.

Dříve než nastanou popisované události, musí být ukončen
komunismus trvající sedmdesát tři roků a sedm měsíců . Pak se opět
sjednotí Německo - říše posedlého Hitlera, jenž si hrál na moudrého a hodného.
Č as neúprosně vyšuměl nad našimi hlavami a jiné Nostradamovy verše se již opět svým způ sobem naplnily (část lze nalézt v jednotlivých dílech knihy „Silnější než Dä niken“ a jiné v dalších knihách, jež mož nábudou následovat).
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Jednou z událostí, o níž budeme pravděpodobně velmi brzy
hovořit, mů ž e být i Velký král Hrů zy, jenž sestoupí z nebes.
Je též mož né, ž e se díky zavedenému systému věcí nedovíme
vů bec nic. Informační exploze animovaných a špatně nakreslených
obrázků , nahrazujících ostříž í cenzurou pečlivě střež ené trezorové
fotografie, totiž nikdy nepřipustí, abychom byli o čemkoli pravdivě
informováni.
Další variantou, jež se ve svém dů sledku rovnáté předchozí, je
(všeobecně vítaný) poklidný vývoj. Nic se v uvedeném datu nepřihodí - a to jen proto, ž e se Nostradam ve svých vizích mýlil.
Centurie X./ 72
L´an mil neuf cents nonate neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand Roy d´efrayeur:
Resusciter le grand Roy d´Angolmois,
Avant apres Mars regner par bon-heur.
V roce 1999 - v sedmém měsíci
z nebes sestoupí Velký krá l Hrůzy:
a vzkřísí Velkého krá le Angolmoisu,
před i pak Mars zavlá dne lá skou.
Velký král Hrů zy másice sestoupit z nebe v sedmém měsíci
roku 1999, ale...
V Nostradamově době poměřovali čas v juliánském modu a
naopak onen slavný den sestoupení neznámého avatary v gregoriánském kalendáři připadána srpen téhož roku (kolem 11. srpna).
Celáakce mů ž e mít trvalejší charakter. Pak lze uvaž ovat časový
interval od 6. 8. 1999 až do 9. 9. 1999. I když ...
Přikláním se i k názoru, jenž byl již dříve vysloven. První řádek
lze číst následovně: rok 1999 a sedm měsíců . Pak by se vše odehrálo patrně až roku 2000.
Někteří badatelé se domnívají, ž e Angolmois je přesmyčka pro
slovo Mongolové a tvrdí, ž e v té době země Dálného východu zaútočí na Evropu. Jiní spojují tento význam s městem Angouléme,
jež lež í ve Francii (relativně nedaleko atlantického pobřež í v kraji,
který Nostradam nazýváAquitánií - název z dob starého Říma).
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V knize „Silnější než Dä niken“ jsem podrobně rozvedl jistý
způ sob dešifrace mož ného Nostradamova systému a následný plošný zodiak je jen výsledkem oněch snah. V této knize však již nebudu použ itý dešifrovací systém komentovat.
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Z postavení planet v sestaveném plošném zodiaku byla, s použ itím polyfonie písmen, dešifrována některáslova, kteráNostradam
ve svém verši použ il (Frayeur, Angoleme, atd.).
Slova RAY (záření), NUCLEAR (nukleární - jaderný), SAMAROBRYN (pravděpodobně umělý kosmický objekt), RAY TRAP
(světelnápast) mož nájiž hovoří na jiné téma.
Přesto nemů ž e ode mne nikdo očekávat, ž e si budu hrát na proroka a budu varovat před světelnou pastí, jež se objeví na našem
nebi, snad v souvislosti s nebývalým zatměním Slunce, či výskytem
mimořádných mimozemských jevů .
Byl by to ode mne podvod.
Jediné, o co se mohu pokusit - je upozornit šamany zavedeného
systému věcí, aby konečně sdělili široké světové veřejnosti celou
pravdu o jevech souvisejících pravděpodobně s aktivitami nejméně
jedné mimozemské entity.
Pokud setrvají, jinak hovorní náčelníci, ve svém zatvrzelém
mlčení, pak je upozorňuji na fakt, ž e zločinec je i ten, jenž vede
slepé k propasti a tvrdí, ž e ž ádnápropast neexistuje. Nebo se, v tom
lepším pohledu, stáváspolupachatelem zlého činu.
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Velký král Hrů zy vzbudí Velkého krále Angolmoisu. Pokud si
uvědomíme, ž e Nostradam hovořil a psal v nářečí languedoc
(francouzština s příměsí latiny) - pak slovo „Angel“ (anděl - posel)
mů ž e připomínat čtyřverší o muž i, jenž byl na Měsíci zajat mimozemským andělem a přemístěn na jinou planetu (viz čtvrtý díl
„Silnější než Dä niken“).
Centurie I./ 84
Lune obscurie aux profondes tenebres,
Son frere passe coloeur ferrugine.
Le grand caché long temps sous les tenebres,
Tiendra fer dans pluye sanguine.
Měsíc se zatmí do nejhlubš í temnoty,
jeho bratr ho míjí v barvěželeza.
Veliká n zůstá vá dlouhou dobu skryt v zatmění,
ponese meč (ž elezo) ve své krvavé rá ně.
Nedávno (v roce 1998) jsme měli mož nost sledovat na Slunci
gigantickou explozi nevídané razance. Obrovský výron vyvrž ené
hmoty dosahoval vzdálenosti několika milionů kilometrů . Připomínal velký krvavý šíp. Podobný efekt popisuje i minulý verš.
Z temného vesmíru se vynoří objekt rudohnědé barvy a Měsíc
zmizí v jeho stínu. V temnotách se skryje i Slunce. Pak bude tajemství odhaleno - velkásluneční erupce bude připomínat zabodnutý meč. Dopadne snad na naši hvězdu velké kosmické těleso?
Centurie IV./ 30
Plus unze fois Luna Sol ne voudra,
Tous augmentez & baissez de degré:
Et si bas mis, que pur or l´on coudra:
Qu´apres faim, peste descouvert le secret.
Více než jedená ctkrá t nebude Měsíc chtít Slunce,
vyjde v úplňku, avš ak necelý :
stojí tak hluboko, že bude rozseto jen má lo zlata:
když po hladomoru a ná kaze tajemství odhaleno.
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Celých jedenáct dní bude Měsíc vycházet nízko nad obzorem a
přesto v úplňku - nezvykle málo ozářen slunečními paprsky. Velké
tajemství, jež bude odhaleno (nikoli oznámeno) krátce po hladomoru a morové epidemii.
Planetární kataklyzma, jež postihne naši planetu?
Měsíc setrvápo jedenáct dní mimo zemský stín.
Změní snad Země své přirozené postavení? Bude se Měsíc pohybovat po jiné oběž né dráze?
Lze uvaž ovat i o vychýlení zemské osy?
Co zabrání slunečnímu svitu plně proniknout na měsíční povrch? Vynoří se snad z hlubokého vesmíru neznámé kosmické těleso a způ sobí Nostradamem popisované změny?
Nebo vše způ sobí lavinovité vypaření dosud neznámé obří komety, jejíž úlomek dopadne i na naši planetu?
Centurie II./ 62
Mabus puis to(f)t alors mourra, viendra
De gens & bestes une horrible defaite:
Puis tout á coup la engeance on verra
Cent, main, fos , faim, quand courra la comette.
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Centurie III./ 42
L´enfant na(f)tra á deux dents la gorge,
Pierres en Tuscie pa plue tomberont:
Peu d´ans apres ne fera bled´ny orge,
Pour fabuler ceu qui de faim failliront.
Se dvěma zuby v krku se narodí dítě(tehdy),
když v Toská nsku kameny jako déš ťbudou padat:
pá r let poté nebude pš enice, ani ječ men,
nic neukojí hlad oslabený ch.
Až budou padat v Toskánsku (Tuscie - Etruskie - provincie v Itálii) kameny z nebe, tehdy se narodí dítě se dvěma řadami
zubů . Několik let poté zavládnou nebývalásucha a veškeráúroda
bude zničena. Vzápětí vypukne hladomor a nebude nikoho, kdo by
nasytil hladové.

Mabus pak brzy zemře.
Nastane jedno straš né hynutí lidí i zvířat.
Krá tce nato přijde pomsta:
sto rukou, žízeň a hlad tehdy, až poletí kometa.
V té době, kdy zemře blíž e neurčený Mabus (anagram jména),
hynou hromadně lidé i zvířata. Všeho schopné vlády jen znásobí
dopad přírodních pohrom.
Epidemická nákaza, nedostatek základních potravin a pitné
vody, ale i píce pro dobytek jako dů sledek nebývalé katastrofy?
Strašné umírání přijde právě tehdy, kdy bude mož né spatřit na nebi
letící kometu, nebo cosi, co se kometě podobá.
Nespokojenost hladomorem postiž eného obyvatelstva dostoupí
vrcholu.
Stovky rukou hladovějících a ž íznících jsou nepochybně předzvěstí sociálních nepokojů .
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Celosvětová krize způ sobená katastrofálními zátopami, ale i
nebývalým množ stvím bolidů dopadajících na Zem, ochromí pravděpodobně vše, včetně lidské sounálež itosti.
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Proletí kolem naší planety velký meteoritický roj, nebo pozů statky obřího kosmického tělesa, které zčásti roztrháno slapovými
silami dopadne do Indického oceánu?
Centurie II./ 7
Entre plusiers aux i(f)les deportez,
L´un e(f)tre nay á deux dents en la gorge.
Mourront de faim les arbres ébrotez.
Pour eux neuf Roy nouvel edict leur forge.
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Oči zvedák místu, kde bývásluneční kotouč v pravé poledne,
připomínaje sám sobě svatého muž e. Je vyzýván svými ž áky, aby se
stal nesmrtelným. Svými vlastními myšlenkami se rozpálí natolik,
ž e přesvědčí i jiné.
Typický projev mesiášské seberealizace bez jakéhokoli pověření? Někdy se mi zdá, ž e rozumím i obavám zavedeného systému
věcí.
Není však jisté, co způ sobí jeho zhroucení.

Mezi mnohý mi na ostrovy deportovaný mi
bude jeden zrozený se dvěma zuby v krku.
Zemřou hlady, až osekají (všechny) stromy,
pro vodu nový krá l nové zá kony vyhlá sí.
Státní byrokracie vybuduje na mořských ostrovech koncentrační tábory, kam následně - v době hladomoru - prozíravě deportuje všechny nespokojené ž ivly.
Krátce poté umírají všichni tito „buřiči“ hladem, včetně muž e
se dvěma zuby v krku. Zahynou tehdy, až nakonec zkonzumují
všechno listí na stromech a keřích.
Z celkového kontextu obou veršů vyplývá, ž e následkem sucha
a přírodních pohrom způ sobí velkáneúroda spontánní nespokojenost s prolhanými politiky. Ti ošetří celou zálež itost koncentračními tábory. Nedostatečné zásobování způ sobí smrt všech deportovaných.
Centurie IV./ 31
La lune au plein de nuict sus le haut mont,
lo nouveau Sophe d´un seul cerveau l´a veu:
Par ses disciples estre immortel femond,
Yeux au midy. En Seins, main, corps au feu.
Jedné noci vystoupí Měsíc z vysoké hory,
novou moudrost sá m mozek spatří:
skrze své žá ky se stá vá nesmrtelný m,
oč i v sloup. Myš lenkami rozpá lí ruce a tělo v ohni.
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Střet siloč ar pohybu by i padající ká men zastavilo,
nač srdce lidské na poplach by bilo,
kdybys jenom snil.

Třetívyvolaná potopa krve
Jakýsi idiot kdysi prohlásil, ž e Nostradam byl podvodník, neboť psal pouze o válkách a ty se prý dají zcela zákonitě očekávat.
Tento názor bohuž el převládávšude tam, kde jakékoli poučení
je marnost všech marností.
Jisté je pouze to, ž e v dobách válečných hrů z a krvavého umírání jsou noční bary plné jiných mladých chlapců , kteří jsou z „neznámého“ dů vodu hájeni. Praví synové svých otců ? Právě těch,
kteří zrají pro peklo?
Tvů rců hrů z prvního i druhého holocaustu?
Termín „potoky krve“ považ ujeme většinou za okřídlené rčení
našich předků a ti „zcela jistě přeháněli“.
Nicméně...
Připomeňme si, ž e francouzský prorok Michael de Nostradam
ž ijící v „temném“ středověku, jenž jako vů bec první použ il pro
hrů zy první světové války termínu „první holocaust“, označil mož nou třetí světovou válku tentokráte pojmem „třetí vyvolanápotopa
krve“.
Potopa krve. Uměle vyvolaná řadou záměrných prů švihů a
spuštěnáv okamž iku „přírodní“ katastrofy?
Holocaust.
Naše zkušenosti z této smutné, nicméně kvalifikovaně připravované zvrácenosti jen potvrzují podezření, ž e jeho prorocké verše
zřejmě nebudou jen ledajakým planým skřehotáním pomatence, či
šarlatána.
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Krev 60 milionů obětí druhé světové války by (při 6 litrech krve
na osobu) vrchovatě zaplnila nádrž o rozměrech 200 x 900 x 2 metry (přičemž zcela zanedbávám fakt, ž e krev dětí několikanásobně
navršila naši vinu).
Suše konstatuji, ž e hloubka dva metry je dostačující k pochopení okřídleného rčení „utopit v krvi“. Ano - i rozměry zmíněného
bazénu - 900 x 200 metrů jsou hodné velikášství „horních náčelnických vrstev“.
Totéž množ ství krve by vytvořilo potok, či spíše dravou bystřinu, širokou 2 metry a s mocností 0,3 metru. Tedy dostatečně hlubokou, aby se v ní krvelační mágové mohli brodit po kolena. Jestliž e
by se prů tok této krvavé bystřiny blíž il rychlosti 1 m/ sec., pak by
se zmínění borci mohli brodit krví celých 6 dní, 22 hodin a 40 minut. Pokud by se potok krve změnil v bystřinu podráž ející nohy s
mož ností brodit se v ní nad kolena (uvaž ovanáhloubka 0,5 metru),
pak by se tento podivný tok řítil krajinou rychlostí 5 metrů za vteřinu, to je celých 18 km/ hod. - téměř jeden celý den.
Uváž íme-li však vazkost tak vzácné kapaliny, jakou krev nepochybně je, pak šílenému světovému managementu vydrž í šumící
potoky krve podstatně déle.
Pragmatičtí borci, jimž je lhostejné utrpení vznášející se nad
temnými propastmi zmaru, opět pilně pracují.
Třetí světová válka, vedená mnohdy snad i nepozemskými
zbraněmi, by onen bazén pro „horní náčelnicko-finanční elitu“
několikanásobně přeplnila.
Nový celosvětový konflikt?
Severoatlantická aliance NATO je natolik silná instituce, ž e
choutky jakéhokoli mož ného agresora jsou předem určené k zániku.
Samotné Spojené státy a Rusko vlastní takový válečný arzenál, ž e
pouze šílenec by snil o vítězství nad nimi. Totéž lze tvrdit do jisté
míry i o Č íně.
Co by se tedy muselo přihodit, aby jestřábové z fundamentálních bankovních rodin rozhodli o našem bytí či nebytí?
Říjnovárevoluce?
Rozdělit svět na Západ a Východ?
Rozdělit svět na Jih a Sever?
Rozdělit svět nábož enskou nesnášenlivostí?
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Rozdělit státy a národy chudobou, drogami, bídou, hladem,
třídní nenávistí a příslibem peněz?
Systém rozděl a panuj se zdábýt neobyčejně funkční.
Snad i proto, ž e my sami jsme takoví, jací nepochybně jsme.
Kdo ničí deštné pralesy a nechávádenně beztrestně znečišťovat
miliony tun spadu ovzduší celé planety?
Kdo stojí za naučenou neschopností řešit pravidelné havárie „až
po horní palubu“ naplněných tankerů ?
Jak dokumentovat nechuť „odpovědných“ dramaticky řešit
praní špinavých peněz a problematiku drogových mafií?
Jak si vysvětlit „citlivé“ asociální programy vytvářející „problematické“ a na mafiích závislé skupiny potenciálních ubož áků
schopných čehokoli?
K čemu směřují celosvětové trendy likvidace středních vrstev?
Jaký záměr mají propagátoři zákonů povyšující sexuální zvrácenosti a homosexualitu na běž nou lidskou přirozenost?
Kdo financuje nákladné rozpady států a uměle vyvolaný konflikt v jihoslovanské oblasti?
Kdo financuje televizní, či novinové reklamy propagující eutanazii, potraty, nebo naopak klonování - výdobytky dr. Mengeleho anděla smrti z dob vlády německo-fašistické mašinérie?
Kdo v celosvětové permanentní finanční krizi financuje bakteriologické, chemické a genetické laboratoře?
„Žrouti“ lidských embryí - zdroje novodobého elixíru mládí?
Titíž , co v televizních pořadech prostřednictvím usměvavých
lékařů propagují právo matek na včasný potrat?
Nebo snad abonenti na uloupené mladé lidské orgány, jež mají
prodlouž it pozemské radovánky „špičkám lidstva“, které zbohatly
„svojí“ tvrdou prací proti všemu, co se zdálo být jen trochu lidské?
Biblicky vnímanáSatanova sběř?
Co se přihodilo, ž e se od jisté doby, s nevídanou pravidelnou
jistotou, objevují osamělí šílenci střílející ze záhadně získaných
automatických zbraní do dětí, náhodných hostů v restauracích, či
výletníků , aby vzápětí pobouřená veřejnost pož adovala na všech
jinak velmi zaneprázdněných televizních kanálech (krvelačnými
mimozemskými bestiemi) zákaz osobních zbraní?
Máme snad věřit, ž e vše je jen zákonitý demokratický vývoj?
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V době, kdy se obrana proti zločinci stávádíky děravým zákonů m největším zločinem.
A za vším podivnost z vesmíru, jež se stala pro zuřivě cílené
utajování největším nebezpečím?
Kdo financuje neutuchající, nicméně stále tytéž triviálně primitivní kampaně o neexistenci U.F.O.?
Co signalizuje AIDS, ozónovádíra, El Ňiňo a změna cirkulace,
nezvykle velké, ale i pravidelné zátopy celých regionů , zvýšená
tektonickáaktivita, odolné viry a bakterie nakaž ené viry, dramaticky sníž ená muž ská plodnost, neuvěřitelné množ ství rizikových
těhotenství a sniž ující se imunita nových generací?
Být věřícím muslimem, nutně bych musel nabýt dojem, ž e Satan mánepochybně své sídlo kdesi na západní, respektive severní
polokouli.
Mohu se však i mýlit.
Jedinámož nost, jak vše vysvětlit, je celou zálež itost poníž it na
úroveň pivního moku, nebo přesunout veškerou odpovědnost na
Nostradama.
V opačném případě by bylo nelogické pokládat naši další existenci na této planetě za neměnnou konstantu.
Prozatím však stále ještě existuje jistá rovnováha a mož nost
třetího celosvětového konfliktu je naštěstí, i v očích některých současných (snad méně závislých) vládců , šíleností.
Nicméně jakákoli větší přírodní katastrofa mů ž e způ sobit dominový efekt, jenž se nakonec stane spínacím mechanismem dobře
připravené výbušniny.
Centurie I./ 62
La grande perte, las! Que seront les lettres,
Avant le cicle de Latona parfait:
Feu, grand deluge, plus par ignares (f)ceptres,
Que de long siecle ne se verra refait.
Velká ztrá ta, běda! Co se stane se vzdělaností,
kdy dokonč í Latona svůj cyklus:
oheň, velká potopa, skrze velkou nevědomost v převaze,
kdy dlouhá staletí nedosá hne (bývalé) úrovně.
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Nás, kteří se řídíme heslem „ž ádnázpráva - dobrázpráva“, jistě
potěší, ž e tyto Nostradamem slibované bídy postihnou až následující generace, neboť nesouvisí s počátkem třetí vyvolané potopy
krve.
Velké bídy přiklušou v době, kdy bohyně Latona ukončí svů j
cyklus. Tehdy lidstvo postihnou ony velké ztráty (Latona též Leto dcera Titána Koia a bohyně Foibe. Matka Diových dětí - Apollóna
a Artemidy. Bohyně Latona je, mimo jiné, známái svojí pomstychtivostí. Přesto, nebo právě proto, byla uctívána jako bohyně blahobytu). V kontextu s jejím jménem lze Nostradamů v text upravit:
„Až bude ukončen cyklus blahobytu“.
Úroveň všeobecné vzdělanosti bude to poslední, o co vládci
světa v dobách „nového pořádku“ projeví svů j zájem.
Přijde velké vzplanutí a nebývalé zátopy.
Velké ztráty zaviní až neuvěřitelnánaučenánevědomost.
Dlouhástaletí nedosáhne vzdělanost té úrovně, jakábyla kdysi.
Již dnes mů ž eme být očitými svědky onoho zvláštního procesu
a snah o destabilizaci i v této oblasti.
Centurie VIII./ 100
Pour l´abondance de l´arme re(f)panduë,
Du haut en bas par le bas au plus haut.
Trop grande foy par ieu vie perduë,
De fois mourir par abondant defaut.
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Zábava se stane vrcholem všeho snaž ení, ale i počátkem úpadku. Mnozí lidé tak budou uprostřed bájného dostatku umírat vydatným nedostatkem.
Vládci Severu a Západu mají rovněž své další jistoty.
Kaž dánadcházející zima - efektivně a bez velkých nákladů zlikviduje další várku bezdomovců , zatímco další pohroma je již
připravována neúprosně „citlivým“ sociálním systémem.
Všichni vědí, ž e všichni vědí, a jistota, ž e „moudré mlčení vše
ututlá“, není marná.
Centurie I./ 69
La grande montagne ronde de sept stades,
Aprés paix, guerre, faim, inondation,
Roulera loin, abimant grande contrades
Memes antiques et grande fondation.
Veliká hora o rozměru sedmi stadií (asi l,l km),
když míru je již nemnoho, hlad a zá plavy,
otá č í se k propasti velký ná rod
sá m starobylý z dá vný ch dob.

Kvů li zbytečnému rozšíření oné zbraně do celého světa bude
vysoký poníž en a nízký se stane vyšším než byl vysoký. Zcela evidentně zde Nostradam použ íváslovní hříčky dokumentující nelogičnost té doby, ke které se verš váž e.
Vládci a niž ší náčelníci „moudře“ kráčejí ve stopách císaře
Nerona a nehledí na nějaký ten groš, jenž zabezpečí lů ze
dostatek krvavých her a skývu chleba.

Spínacím mechanismem nemusí být hladomor, či neustálé deště
na jedné a nebývalásucha na druhé straně, jež by mohly být vyvolány i uměle.
Stejného efektu bychom dosáhli při pádu většího kosmického
tělesa, například do Indického oceánu. Do míst starobylých antických civilizací.
Vzedmutávlna by smetla vše. Byly by postiž eny velké oblasti
Arábie, Iráku, Indie, Č íny a zmizely by celé oblasti Austrálie. Postiž ené by bylo Japonsko i celé tichomořské pobřež í amerického
kontinentu.
Zvýšená tektonická činnost by účinně eliminovala jakékoli
aktivity v tradičních oblastech velkých kontinentálních zlomů . Je
pravděpodobné, ž e dopadem tělesa by vypařené vody Indického
oceánu způ sobily velké ochlazení klimatu celé planety.
Následné sněž ení i dlouhodobé deště by vyvolávaly tyfové a
morové nákazy, ráj pro nekontrolovatelné bakteriologické pokusy.
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Kvůli nadbyteč nému rozš íření (oné) zbraně,
z vysokého na nízký a skrze nízký na ješ těvyš š í.
Příliš velká víra v zá bavu (a hry) znič í život,
kolik mrtvý ch způsobí vydatný nedostatek.
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To však budou jen pouhé počátky konce. Vzápětí vypuknou
další potíž e.
V té době lze ještě tušit snahu jednotlivých národů pomoci
nejvíce postiž eným oblastem. Pomoc je však nedostačující, neboť
zanedlouho budou i ony nuceny řešit své vlastní problémy.
Nicméně Nostradamovy zásoby katastrofických scénářů zdaleka předčí i ty, které v našich zemích, jaksi přes noc, zcela zdomácněly. Ačkoliv se i toto tvrzení mů ž e zdát jako velmi přehnané.
...Zatímco svět postihne požá r a vš eobecné vzplanutí, neobyč ejné přívaly zá topový ch vln pokryjí na dlouhý č as vodami vš e, že
mimo etnografie a topografie vš echno zahyne. Předtím, ale i poté,
má lo deš tězpůsobí, že zá sobá rny vod budou v mnoha krajích zcela
vyč erpá ny. Naopak množství ohně a hojnost ohnivý ch kamenů
mocněpadajících z nebes pozře i to, co ješ těnezhynulo. To se přihodí krá tce před posledním vzplanutím, prá vě tehdy, kdy planeta
Mars dokonč í svůj cyklus a stane na konci své poslední periody,
aby započ ala svůj nový běh.
Z pøedmlu v y C en tu rií I. - V II.
v ìn ov an ých s yn u C aes arov i
Centurie VI./ 5
Si grande famine par onde pestifére,
Par pluie longue le long du pole arctique.
Samarobryn cent liues de l´hemisphere,
Vivront sans loi exept de politique.
Velký hladomor a vlna morové ná kazy,
až přijdou dlouhodobé deš těz arktického pólu.
Samarobryn 100 leguí v hemisféře,
(orbita asi 300 km od povrchu Země)
žije bez zá kona zproš těn politiky.
Jeden z nejpozoruhodnějších veršů Centurií hovoří o zařízení
nazvaném Samarobryn. Vím, ž e se jen velmi těž ko smiřujeme s
faktem, ž e by roky 1503 až 1566 měly právo diskutovat na téma
umělých druž ic země. O aparatuře, jež dokonce plní některé praI 64 I
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zvláštní úkoly, nezávisle na politických souvislostech. Nostradam
však napsal to, co napsal, a nám nezbývá, než vzít vše na vědomí.
Uměle bylo Nostradamem vytvořeno i slovo Samarobryn. Je
mož né, ž e bylo slož eno nejméně ze dvou latinských slov: Sum obire - cestuji. Samarobryn cestující 300 kilometrů hluboko v nebeské
báni, či lépe v jedné z hemisfér. Pravděpodobně technické zařízení
stojící mimo zákon - nezávislé na vů li politiků či politické situaci.
V našem světě je to obvykle vojenský komplex, který se vž dy
domnívá, ž e v jistém okamž iku jsou další jednání zbytečná. A pokud si vše správně vysvětlujeme, hovoří se pouze o jedné polokouli
a to severní. Jednáse tedy zřejmě o stacionární zařízení, které, máli být nezávislé na zákonech a politice, musí mít vlastní program.
To by však byla již řeč o výpočetní technice a něco podobného
nelze dokázat. Kaž dopádně mázmíněnáaparatura jistý vztah nejen
k severnímu pólu, ale i k uvedeným pohromám.
Jakékoliv stabilní narušení ochranné vrstvy nad jedním z pólů
by mělo nepříjemný dopad na klima celé planety - vzdušné proudění či neproudění.
V jisté konstelaci by sice byla tato porucha velmi výhodnáa
odborníci na využ ití celého spektra účinnosti chemických nebo
bakteriologických zbraní by nepochybně jásali. Nicméně ohrož ením stability severních oblastí by byly ohrož eny i regiony již ní.
Dlouhodobé deště v jedné části planety by mohly vyvolat v druhé
drastickásucha. Pak by jistě následoval lavinovitý sled hladomorů
a dalších pohrom vyplývajících z těchto klimatických změn. Jakákoliv politická snaha zbrzdit ž ivelný vývoj situace by mohla být
pravděpodobně marná.
Naštěstí jsme moudří a nic podobného se nemů ž e přihodit...
I když se zdá, ž e právě tento verš mů ž e být klíčovým momentem pochmurných Nostradamových vizí o velkých zátopách
i nebezpečných nákazách.
Samarobryn 300 km od povrchu Země.
Žije bez zákona zproštěn politiky.
Michael de Nostradam
1503 - 1566
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Myslím, ž e v reálné situaci, kdy se poblíž naší planety nacházejí objekty neznámé entity, o nichž „světováelita“ rozhodla tak,
jak rozhodla, bude pro nás - nejmenší z nejmenších - schů dná i
varianta počítající s jistým stupněm vměšování této velmi reálné
mimozemské entity, kteráani náhodou nemusí být přátelská.
Mezitím vznikne tak velký mor, že ze tří dílů světa budou znič eny více než dva. Takže nebude možné rozeznat, komu patří domy a
pole. V ulicích měst se lidé budou brodit až po kolena ve vysoké
trá vě.
Církvi bude vš e vzato a vojsko nastolí teror zaměřený proti těm,
kteří přichá zejí ze Sluneč ního města (Paříž e), Malty a Stechad
(Hyerenské ostrovy). A velký řetěz přístavu se otevře tam, kde za
svou převahu obětují mořskému bý ku.
Z předmluvy Centurií VIII. - X.
vě novaný ch Henrymu II.
Nyní nastáváokamž ik, kdy musí pracovat již jen naše vlastní
fantazie a představivost. Pokud propojíme naše dosavadní zkušenosti s reálným vývojem celosvětových událostí a Nostradamovou
vizí budoucnosti - spatříme nový svět naplněný budoucími událostmi, či jeho mož ný paralelní vývoj:
Změna vzdušného proudění, uměle vybuzené tajfuny, dlouhodobé, či velmi intenzivní deště, způ sobí nebývalé zátopy celých
regionů , zatímco jinde nezměrnásucha. Tyfus, mor, Ebola a kapénkově přenášený AIDS, spolu s laboratorně vyšlechtěným vysoce
odolným hmyzem, decimují lidstvo s pravidelnou jistotou.
Právě v okamž iku, kdy světový management zatajil další blíž ící
se prů švih. Naše planeta se srazí s kosmickým tělesem a zdáse, ž e
dílo zkázy je dokonáno. Celá Afrika umíráhlady.
Již ní část, nejvíce postiž ená vzedmutou zátopovou vlnou, je
prakticky neobyvatelnáa šance pro zachování ž ivota se přesunou
jen na sever afrického kontinentu.
Celé pobřež ní části Indie a Č íny jsou vylidněné. Tradiční zdroje
potravy jsou nyní, vzhledem k neexistenci rybářských flotil, nedostupné.
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Vlády jsou neschopné zabezpečit obž ivu a následné hladomory
vylidní celé velké oblasti. Ochromena je nejen celánámořní doprava, ale i samotný obchod mezi kontinenty.
Energetická krize od základu promění celý dosavadní systém
postavený na stoupající spotřebě všeho, co bylo příjemné a pohodlné. Celáseverní polokoule nyní řeší zcela jiné problémy, než by
kdy připustila.
Rádiové a televizní vysílání je realizováno pouze několik nutných minut denně.
Není však jisté, zda másvé posluchače.
Elektrickáenergie mácenu mnoha ž ivotů . Ledničky a chladicí
boxy jsou nepotřebné - maso se stávápostupně nedostupným luxusem, chléb je pouze na příděly.
Kvete černý obchod a organizovaný zločin slaví svádalší velká
vítězství. Doprava a obchod jsou velmi omezeny. Automobily nepouž itelné a rezavějí na ulicích evropských měst.
Známáneschopnost a diletantství politiků povýší problémy do
nebetyčných výšin. Zásobování bude čím dál tím obtíž nější a cena
potravin stoupádo závratné výše. Vedle drog se i potraviny stanou
velmi výnosným artiklem.
Moc zločineckých mafií, jež kdysi „legálně“ vstoupila do „vysoké“ politiky, nebývale vzroste - až do tragických rozměrů .
Celé země jsou dlouhodobě zaplaveny velkou vodou. V pů dě
obsaž ené chemikálie zabraňují jejímu přirozenému vsakování a
dlouhodobé deště přinášejí další a další přívaly vod.
Vládci zatíž í pracující lid neobvyklými daněmi.
Presages 112
Gresse, roüilleure, pluyes & grandes playes,
Preserver femmes, seront caute plus que blanc.
Mort de plusieurs, peste, fer, faim par hayes.
Ciel sera veu quoy dire quíl reluit.
Kroupy, rezavění, deš těa velká neš těstí (rány),
ochrana žen, budou rozpá leny více než do běla.
Mnozí zemřou, ná kaza, železo, hlad skrze ploty.
Na nebi bude cosi, o č em se bude říkat, že se to třpytí.
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Kroupy a dlouhodobé deště způ sobí velké nesnáze. Vše bude
rezavět a bude obtíž né udrž et mnohé stroje a zařízení v provozu.
Nebude to však poslední neštěstí.
Přijdou další - ještě větší.
Mnozí zemřou nákazou, jiní násilnou smrtí a další hlady. Vše,
co bude souviset s obž ivou, bude oploceno a střež eno. Ženy budou
odvedeny do bezpečí, neboť v té době bude ohrož en samotný ž ivot
na této planetě.
V době dlouhodobých dešťů bude mož né spatřit na obloze cosi
neznámého, co se bude blýskat a třpytit.
Nikdo z „prostých“ lidí nebude vů bec tušit, o co se vlastně jednáa vlády budou celou zálež itost tutlat.
Aerosoly - vypuštěné šílenými generály - přinesou další deště a
nákazy. Populační exploze bude vyřešena s elegancí fašistických
borců , čekajících na svů j velký okamž ik, jenž tak dlouho a pilně
připravovali.
Na té nejvyšší mož né vědecké úrovni.
Presages 126
Pluyes fort excessives & de biens abondance,
De bestail pris jutte etre, femmes hors de danger.
Gresle, pluyes, tonners: peuple abatu eu France.
Par mort travailleront, mort peuple corriger.
Deš tě- nezvykle silné a bohatěvydatné,
dobytek hyne, ženy mimo nebezpeč í.
Kroupy, deš těa hromobití: lid Francie sražen (k zemi).
Dřou až k smrti, (aby) zabrá nili (korekci) smrti ná roda.
Ani Francie se nevyhne katastrofám. Neobvykle vydatné deště
vše zatopí.
Pastviny jsou zaplavené a všechen dobytek uhyne. Chladírny
jsou již dávno mimo provoz a tak je uhynulý dobytek vkládán do
jutových pytlů , neboť jej není mož né ani zahrabat.
Kroupy a hromobití. Další deště srazí lid Francie k zemi,
všichni dřou až k smrti, neboť národ je blízko ní. Ženy jsou odváděny do bezpečí.
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Presages 14
La porte exclame trop frauduleufe & feinte.
La guelle ouvetre, condition de paix.
Rhosne au cristal, eau, neige, glace teinte.
La mort, mort, vent. par pluye caffe faix.
Pouzdro volá nadmíru podvodněa fingovaně.
Hlá sná trouba dokořá n, podmiňuje mír.
Rhôna (zamrzla?) jako krystal, voda, sníh a zbarvený led.
Smrt, smrt, skrze větry a déš ťznič eny plody (v děloze).
Ozonovádíra rovněž nestojí stranou při tvorbě velké klimatické
katastrofy. Zatím co budou v některých oblastech katastrofální
záplavy vystřídány krutou zimou, jinde nastane věčné sucho.
Ve Francii zamrzne řeka Rhôna jako krystal. Voda a sníh,
zbarvený led - výraz údivu směřující ze středověku do daleké(?)
budoucnosti. Všude smrt a ž ivot zničený dešti v samém zárodku.
A již je tu kdosi, kdo zneuž ívákatastrof a vyhrož uje. Mír je
podmíněn blíž e nedefinovanými ústupky. Hlásná trouba (tlama,
nevymáchanáhuba) vyvolávápodvodné a fingované zprávy.
Nic nového pod sluncem. Novináři, rozhlasoví a televizní komentátoři tak rádi pomáhají jakékoli bestii na nohy.
Rovněž Itálie bude postiž ena velkými záplavovými dešti a celé
kraje na severu budou pod vodou.
Španělsko bude naopak postiž eno velkým suchem a nakonec
velké zimy zničí veškerou vegetaci. Daleký i Blízký východ je postiž en hladomory a situace v severní Africe není o nic lepší.
Severní Evropa je obviňovanáze všech katastrof, jež byly zapříčiněny bezbřehou chamtivostí bílé rasy.
Mluvčí třetího světa - Č íňané a Arabové - ž ádají okamž ité náhrady škod. V opačném případě bude tato nezměrná a opětovná
arogance Severu a Západu považ ována za nepřátelský akt.
Hladomor tiše podupává poblíž a s ním celá plejáda hříchů
minulosti. Neschopnost vlád řešit vzniklý problém aktivizuje v celé
oblasti bývalého socialistického tábora komunistické borce, kteří
tak touž í po ztracené moci. Polsko a Saxonie (země bývalé NDR Nostradam v některých verších rozlišuje velkou Germánii a SaxoI 69 I
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nii) se stanou severní baštou znovuzrozeného komunismu. Obě
země se stanou spojenci arabské unie v době, kdy zaútočí na sever.
Velká část Anglie je dlouhodobě zatopena přívalovou vlnou,
jež smete do oceánu téměř milion neinformovaných obyvatel.
Skotsko vyhlašuje nezávislost a Itálie se rozpadána malé státečky.
Ani Č eská, ani Slovenskárepublika není schopna čelit přívalu
přistěhovalců směřujících naopak na jih a západ Evropy, ačkoli
bude sever a východ Evropy relativně méně postiž en.
Z Rumunska prchají směrem na západ tisíce hladovějících v takovém množ ství, ž e se jejich země v době invaze třetího světa zcela
vylidní.
Centurie VIII./ 28
Les simulacres d´or & d´argent en(f)lez.
Qu´apres le rapt au feu furent iettez,
Au de(f)couvert s(f)teins tous & troublez.
Au marbre e(f)crits, prescripts intergetez.
Simulacra - ná hražky zlata a stříbra (peníze a akcie)
ztratí svoji hodnotu. Po oné krá deži budou vrženy do ohně,
tehdy až objeví, že vš e je znič eno potížemi (dluhy?).
Mramorované cedule, promlč ení zá konný mi dotazy.
. Jako vž dy se odněkud vynoří „pož írači mrtvol“ snaž ící se zbohatnout na cizím utrpení. Banky, pojišťovny, peněž ní fondy a spořitelny budou vytunelovány.
Levně koupené potraviny budou jinde velmi draze prodávány inflace vzroste neuvěřitelným tempem.
V dů sledku trvajících podvodů a hromadného okrádání těch,
kteří pro tvrdou a poctivou práci nevidí do podvodů státních úředníků , se stanou peníze i všechny cenné papíry bezcenné. Po
„šokové finanční léčbě“ budou peníze a „cenné papíry“ okradenými
oběťmi demonstrativně páleny.
Nikdy nebudou nalezeni viníci. Vše bude promlčeno těmi, kteří
tvoří zákonné normy - nesmyslnými dotazy a interpelacemi v poslaneckých sněmovnách a senátech. Záměrně prodluž ované právní
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vyřešení defraudací a podvodů tiše odezní ve stínu dalších přírodních pohrom a tragických katastrof.
Neexistence solidní měny přivede k totálnímu krachu i mezinárodní obchod. Neexistence světového obchodu, rozsáhlé přírodní
pohromy a nákazy, přinesou zhroucení celého finančního světa.
Peníze se stanou bezcennými a jediným platidlem, vedle přímé
směny zbož í, bude zlato.
Ale i jeho cena bude nevalná.
Švýcarsko se stane zemí nezaměstnaných.
Centurie X./ 81
Mis thresors, temples, citidans Hesperiques,
Dans iceluy retire secret lieu.
Le temple ouvrir les liens sameliques,
Fort demoly, nef a sons, iour serain.
Obč ané Hesperid skryjí poklady v chrá mech,
uvnitřonoho osamělého tajemství budou uloženy.
Chrá m uvolní okovy (pouta) vyhladovělý ch,
pevnost i její (chrámová) loď demolová ny, příš tí den klidný .
Všeobecně se má zato, ž e Hesperidami jsou míněny Spojené
státy, jinak také nazývané Nostradamem - zemí Orla. Jisté je i to, ž e
pořadí veršů v této knize nemusí vů bec souhlasit se skutečnými
časovými návaznostmi tak, jak své vize Nostradam napsal.
Rovněž Spojené státy zaž ijí pád své měny. Jediným platidlem
bude zlato. Vláda nechá přepravit veškerý zlatý poklad, včetně
zlata doposud deponovaného v trezorech bank, do střež ených pevností. Jednoho dne se však vyhladovělí obyvatelé vzbouří a na
jednu z nich zaútočí.
Davu se skutečně podaří prolomit obranu a proniknout nejen do
pevnosti, ale i k trezorů m ukrývajícím zlato. Pevnost je demolována
a vzbouřenci vynášející poklad se pobíjejí navzájem.
Vládou povolané gardy zlikvidují rabování, takž e další den je
již klidný.
Rozhodně dozná tragických změn i samotný obranný systém
Spojených států . Na dlouhou dobu bude prakticky ochromen a neI 71 I
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mou. Již dnes vyrábějí vlády okamž itě tikající „sociální“ bombu
s účinky srovnatelnými pouze s jaderným úderem. Ozbrojené gangy
budou rabovat, terorizovat, vydírat a vraž dit všude tam, kde se lidé
stanou oběťmi katastrof i válek.
A kdo si už vzpomene, kdo vše způ sobil? Obrannásouručenství
se stanou nevratnou minulostí, neboť obrany některých států se
zhroutí natolik, ž e jakákoli myšlenka kolektivní bezpečnosti se
stane marností.
SpojenáEvropa pak neuskutečněným snem.
Orient, postiž ený velikým suchem i hladem, naopak urychlí
svů j návrat k fundamentalismu.
To, co bylo dlouho připravováno v Evropě, se nakonec uskuteční v Orientu.
Arabové se spojí ve velkou Unii muslimských států zahrnující
i nearabské země. Jejich spojencem a partnerem se stane i Velká
východní říše, kterou Nostradam nazýváVelkou Tartarií. Nebude
to však Rusko - stále ještě mohutné. K nově vzniklé unii se připojí
nakonec i národy severní Afriky. A ty státy, jež odmítnou vstoupit,
budou přinuceny vojenskou mocí.
Karty jsou rozdány a Jih je přesvědčen, ž e mávšechny trumfy.
Míru bude v těch dobách zvonit hrana. S potěšením musím
zdů raznit, ž e pouze v Nostradamově vizi.
Prozatím.
Mapa se země pisnými názvy, které Nostradam používal.
.
schopen odpovídající činnosti. Spojené státy budou nejvíce postiž ené zhroucením finančního systému a své dolarové jistoty.
Zástupy hladovějících bezdomovců se stanou největší pohromou.
Droga se v těch dnech stane ž ádanou únikovou cestou a světové
dění ovládnou státy produkující tuto novou tvrdou „měnu“. Svět
pomalu ovládne zmar. „Prozíraví“ politici sklidí plody své promyšlené arogantní asociality. Dlouhodobá likvidace středních vrstev,
armády bezdomovců , dů myslné budování armády všehoschopných
drogově závislých individuí upevňujících pozice organizovaného
zločinu, budou v dobách jakýchkoli katastrof tou největší pohroI 72 I
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Ty vlahý vá nku,
š umící z rozkvetlý ch luč in,
zurč ících potoků a stinný ch dubin,
s tebou se louč ím...

Jezdec, jehož jmé no je Smrt
I ten nejhloupější generál tuší, ž e kaž dáválka musí mít svoji
svatou a nedotknutelnou ideologii.
Svatáválka.
Spravedliváválka.
Když se spojí nespojitelné a rozdělí nerozdělitelné.
Počátek všeho utrpení v třetí vyvolané potopě krve bude svými
kořeny pevně spočívat na konci druhé světové války.
Radost vítězů , frustrace poraž ených a zlý úmysl, tvářící se objektivně jako tisíce pravd, spustí jednoho dne příval nesmyslně
prolité krve. Divoká a podivná bystřina se vyřítí nejen z Asie a
Afriky, ale i Dalmácie, Ilýrie, Panonie a Slavonie (Srbsko, Č erná
Hora, Bosna-Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko).
Č ást muslimského obyvatelstva v jihoslovanské oblasti, včetně
Albánců z Kosova, ale i dávné křivdy a jistý stupeň nacionalismu
budou tím, čemu říkáme zápalnášňů ra.
Oheň dodají jiní.
VelkáJugoslávie musí být zničena.
Tak se i stane.
Velké vraž dění kohokoli.
Uprchlíci odmítající se zúčastnit bratrovraž edných bojů jsou
promptně vraceni z okolních států zpět, snad i proto, aby se - nedej
Bož e - slibně krvavé bojiště příliš rychle nevylidnilo.
Není již státním tajemstvím, ž e se pro jisté bohatší a lovuchtivé
„Evropany“ organizovaly hromadné zájezdy na bezpečná jihosloI 74 I
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vanskábojiště. Aby si, pod dohledem zkušených odstřelovačů a za
příslušný honorář, dle chuti zastříleli i na malé děti.
Nesmí se však o tom mluvit příliš nahlas, pokud vů bec.
Ještě nedávno, kdy válka v Jugoslávii nabírala slibné tempo, se
celý svět tvářil velmi ustaraně.
Přes „neprodyšně“ uzavřené hranice mnoha - a nejen okolních
států - nicméně nerušeně proudil na všechny strany jihoslovanského bojiště strategický materiál, nafta, munice, lehké, ale i těž ké
zbraně. Odesílatelé zů stali kupodivu neznámí, ačkoliv státníci jistě
vědí své. Jugoslávie se nejen zdařile rozpadla na jednotlivé státy.
Nenávist rozdělila celáměsta, kraje, vesnice, sousedy i celé rodiny.
V této souvislosti nebude jistě nezajímavý jistý text z předmluvy Centurií věnovaných Henrymu II.:
...V Adriatiku (oblast Jaderského moře) vznikne velká nesvornost. Co spojeno, bude roztrženo. Co bylo ješ tě nedá vno velký m
městem, stane se domem. Pochopí to Pompotam. Evropská Mezopotá mie (Meziříčí) vezme až do 45 (stupňů ) a jiní 41, 42 a 37...
Z pøedmlu v y C en tu rií V III. - X .
v ìn ov an ých H en rymu II.
Pokud nehovoří o hrů zách druhé světové války, pak se i tato
část Předmluv bezprostředně týká konfliktu vyvolaného dů myslným šťouráním do jihoslovanského vosího hnízda německým ministrem zahraničních věcí panem Genscherem a později Kinklem,
kteří bezesporu velmi dobře prostudovali celou tuto problematiku včetně mož né samostatnosti Kosova - nedílné součásti současné
Jugoslávie.
Právě té, o níž se smělo (u nás) donedávna hovořit pouze jako
o Srbsku, jež se svým vazalem Č ernou Horou tolik rozčilují nejen
našeho nového Velkého bratra, ale jak jinak - i „naše“ potomky
protektorátních vlastenců . Není již snad rozdílu mezi českými a
německými politiky, či sdělovacími médii. V podivném svazku
hájí společně německé zájmy do posledního českého dechu.
Kdo si dnes vzpomene na doby, kdy dva pánové - profesionální
šťouralové - slibovali Bosně-Hercegovině převelikou finanční a
I 75 I
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morální podporu v okamž iku, kdy se tento nikdy neexistující stát
prošpikovaný všemi jihoslovanskými národy i nábož enstvími, ale i
dávnými vzájemnými křivdami - osamostatní.
Podařilo se na 105 %!
Byl vytvořen umělý stát, bez jakékoli historické návaznosti, a to
právě v době, kdy naopak vrcholily snahy zničit jiný - obrany a
prosperity schopný stát - Č eskoslovensko. Údajný umělý bastard
tvořený dvěma národy, které si prý nikdy vů bec, ale vů bec nerozuměly, ačkoli podle téhož pramene neochvějně kráčí téměř společně
do též e spojené Evropy. Problematika Kosova, Č erné Hory či Makedonie jsou dalšími trumfy v rukávu, které lze kdykoliv použ ít.
Podivný stav věcí.
Zajímavým faktem byla podmínka, ž e zbrusu nový stát Bosna-Hercegovina nesmí být vytvořen na národnostním principu. Převaha Srbů , či Chorvatů není ž ádoucí.
Ti samí pánové, kteří podmínku vyslovili, vzápětí celkem nestydatě nahlas uvaž ují o mož nosti odtrhnout od nynější Jugoslávie
nedílnou historickou část Srbska - Kosovo - s cílem vytvořit samostatný stát naopak na čistě národním principu. Druhávarianta téhož , jež prý bude též vynucena zbraněmi NATO, spočíváv mož nosti dočasně začlenit nově vzniklý stát jako třetí jugoslávskou
republiku. Č ernáHora pak zcela bezpečně ztratí své vazalské výsady a konečně znechuceně Srbsko opustí. Suše konstatuji, ž e právě
tehdy budou mít konečně kýmkoli kontrolovaná „česká“ média
pravdu - Jugoslávie přestane skutečně existovat.

Na jeviště světových dějin vstoupí vládce, jenž bude tyranizovat celou Mezopotámii (Kuvajt, Sýrie, Irák a Jordánsko). Nostradam je přesvědčen, ž e jeho činy budou podlé a on sám nevlídný a
zlomyslný. Následkem jeho činů země zčernáa pohled na strašnou
devastaci celých oblastí vyvolávšeobecnou sklíčenost. Tento pán
je velmi podobný hlavnímu aktéru akce „Pouštní bouře“, jenž nechal zapálit ropnápole, až byla země „černána pohled“.

Centurie I./ 49
Il entrera vilain, me(f)chant, infame,
Tyrannisant la Mesopotamie.
Tous amis fait d´adulterine dame,
Terre horrible noir phisonomie.
On vstoupí podle, zlomyslně, nevlídně,
tyranizovat Mezopotá mii.
Vš ichni přá telé cizoložné dá my polapeni.
Zeměna pohled straš ná a č erná .
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Centurie III./ 61
La grande bande et secte crucigére
Se dressera en Mesopotamie:
Du proche fleuve compagnie légere,
Que telle loi tiendra pour ennemie.
Velké roty a uskupení křižá ků
zaujmou pozice v Mezopotá mii:
poblíž řeky (tekoucí do moře) pak lehká divize,
jež tak zá konitězadrží nepřítele.
Válka v Zálivu. Spojenecká vojska vedená orly s hvězdnými
prapory zaujala pozice proti Mezopotámii. Válečné lodě ovládly
Arabský záliv. Termín „uskupení křiž áků “ hovoří o mnohonárodnostním vojenském kontingentu.
Izrael byl cílevědomě drž en mimo hru. Nic nemělo připomínat
ani biblické texty, ani Nostradamovy prorocké verše.
Saúdská Arábie i Egypt byly více než spojenci. Byly jistou
pojistkou, ž e „Pouštní bouře“ se nezmění v Armagedon, ač se Saddám Husajn usiloval, seč mu síly stačily. Konfrontace mezi Biblí a
Koránem se nekonala. A stále kdosi usiluje o to, abychom si mysleli, ž e Hospodin zástupů a Alláh jsou dvě rozdílné a dokonce
antagonistické instituce.
Centurie X./ 75
Tant attendu ne reviendra jamais.
Dedans l´m Europe, en Asie apparoi(f)tra:
Un de la ligue yssu du grand Hermes,
Et sur tous Roys des Orient croi(f)tra.
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Tolik oč eká vané, nikdy nepřijde.
V Evropě(připravené) vyplyne z Asie:
Skrze ligu pochá zející z velkého Herma,
vzmá hají se vš ichni krá lové Orientu.
SpojenáEvropa - nedostiž ný sen, jenž je právě dnes podivnými
zájmy proměňován v nicotu přesně tak, jako kdysi, kdy místo peněz
měla Evropany spojit víra.
Příliš dlouho se Evropané „spojovali“ v Jugoslávii.
Příliš mnoho nekalých zájmů a rozpadajících se států .
Není toho málo, co vybudí trvale neshody uvnitř ligy národů
vycházejících z těch nejlepších demokratických tradic starověkého
Řecka.
Marasmus a asocialita (nejen) uvnitř Evropy jen posílí fundamentalistické tendence v Asii i samotné orientální vládce.
Dlouho očekávané spojení Evropy se nikdy nedostaví.
Naopak.
Pokračující rozkladný proces v Evropě bude již jen němým
svědkem propojení muslimsko-arabských států v jeden nadnárodní
celek, jenž se stane, společně s Č ínou, velkým přítelem a spojencem tzv. třetího světa.
Centurie V./ 25
Le prince Arabe Mars , Sol, Venus, Lion,
Regne d´Église par mer succombera:
Devans la Persie bien pres d´un million,
Bisance, Egypte, ver. serp. invandera.
Arabský panovník, když Mars, Slunce, Venuš e jsou ve Lvu,
vliv církve v zá moří se zhroutí:
V přední Persii téměřmilion
Byzanci a Egypt s č ervy a hady napadne.
Až budou Mars, Slunce a Venuše ve znamení Lva (časový
údaj), objeví se v arabském světě vlivný panovník, jemuž se podaří
rozšířit vliv muslimské víry až do zámoří (pravděpodobně do Latinské Ameriky). Postupně je tak eliminován vliv katolické církve.
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Paradoxně je totiž fundamentalismus schopen nabídnout ochranu
před drogovými mafiemi a organizovaným zločinem.
Známé demonstrace muslimských věřících výhruž ně mávajících
roztodivnými hady (snad na počest Michaela de Nostradama?) mohou vysvětlit i poslední řádky předchozího verše. V Persii je připravena milionováarmáda, kteráprovede invazi do Egypta a Byzance (Turecka a Řecka).
V té době se opět v plné míře rozhoří nenávist a vraž dění v
jihoslovanském teritoriu. „Mírová“ vojska OSN budou pouze přihlíž et, jak jedni terorizují druhé. Arabské státy pož ádají o volný
prů chod svých vojsk do této oblasti, aby byl konečně zjednán pořádek a zabezpečena ochrana souvěrců .
Budou odmítnuty a Bezpečnostní rada bude vydávat jedno neúčinné usnesení za druhým. K všeobecné nervozitě nepřispíváani
rozkladný proces v Itálii, která se za účinné pomoci vnějších sil
rozpadá, tak jako Jugoslávie a Č eskoslovensko, na několik státečků . Č ím větší rozdrobenost, tím více vynikne mohutnost vů dce.
Svět se tak přiblíž í k jedné z nejničivějších válek - třetí rafinovaně vyvolané potopě krve.
Centurie V./ 47
Le grand Arabe marchera bien avant,
Trahy sera par les Bisatinois:
L´antique Rodes luy viedra devant,
Et plus grand mal par autre Pannonois.
Velký Arab pochoduje vpřed,
zrada se chystá na Byzantince:
antický Rhodos sá m sobězpůsobí
a ješ těvětš í zlo pro jižní Panonii.
V souladu se zájmy sjednocení arabského světa je pacifikována
jedna zem za druhou.
Jednotícím faktorem je víra, a tak získávají tyto snahy podporu i nearabských muslimských národů . Turecko - řádný člen Atlantické aliance - odmítne tuto variantu, a proto „Velký Arab“ kráčí se
svými vojsky zjednat nápravu.
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Řecké válečné lodě vyplují z Rhodu, neboť vše, co se týkáTurecka, je jim vž dy podezřelé (Řekové nemohou dodnes Turků m zapomenout rozdělení Kypru na řeckou a tureckou část a ž árlivě
střež í všechny turecké úvahy začlenit část ostrova do tureckého
státu). Jak se později ukáž e, řecký tah nepřinese štěstí ani Rhodu,
ani Panonců m (též Balkánci - Bulhaři, Rumuni a Jugoslávci). Pokud by vzplál válečný konflikt mezi Tureckem a „Velkým Arabem“, pak blízcí sousedé sídlící kolem Č erného moře by se snaž ili
„ucpat“ válečnými loděmi Dardanely a Bosporskou úž inu, neboť by
se cítili rovněž ohrož eni.
Centurie II./ 52
Dans plusieurs nuicts la terre tremblera:
Sur le printemps deux essorts suite:
Corinthe, Ephese aux deux mers nagera,
Guerre s´e(f)meut par deux vaillans de luite.
Po několik nocí se zeměotřá sá :
jaro dvojí rozkvět doprová zí:
Korint, Efes na dvou mořích plují,
vá lka mezi dvěma udatný mi.
V nedaleké minulosti se již několikrát schylovalo k válečnému
střetnutí mezi členskými státy Atlantického souručenství - Tureckem a Řeckem (Efesem a Korintem).
Již několikrát vyplula vojenskáplavidla obou států a válečně
harašila. Naposledy kvů li ostrů vku, jenž nemohl mít více než deset
čtverečních metrů a na který kdosi vyvěsil tureckou vlajku. Prozatím se vž dy podařilo spor urovnat. Nostradam tvrdí, ž e v budoucnosti se to již nepovede.
Řecké válečné lodi, které vyplují na výzvědy, aby neprodleně
zjistily, co má„Velký Arab“ vlastně v úmyslu, se setkají s tureckými, jež vypluly se stejným úmyslem jako řecké.
A při té přílež itosti, aby to nebyla cesta neuž itečná, hrdinsky na
sebe zahájí palbu.
Kdy se tak stane? Nostradam tvrdí, ž e na jaře, kdy se bude země po několik nocí otřásat. V dalším verši ono datum upřesňuje:
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Centurie III./ 3
Mars & Mercure & l´argent ioint enseble,
Vers le Midy extreme siccité:
Au fond d´Asiae on dira terre tremble,
Corinthe, Ephese lors en perplexité.
Mars a Merkur se spojí dohromady se stříbrem,
směrem k poledni extrémní vyprahlost:
od samý ch zá kladů Asie se bude zeměotřá sat,
přič emž Korint a Efes zmateni.
Stane se tak právě tehdy, až se spojí dohromady Mars, Merkur
a Měsíc (Stříbro).
Ve dnech, kdy se Asie bude otřásat ve svých základech. Tehdy
bude Řecko a Turecko v rozpacích, neboť válečný konflikt vznikl
mezi nimi čistě náhodně. To však nemění nic na faktu, ž e příběh
mádalší tragické pokračování.
Centurie V./ 39
Les Rhodies demanderond secours.
Par le neglet de ses hoirs delai(f)lée.
L´Empire Arabe relevera son cours,
Par Hesperies la cause redresée.
Rhodos požaduje pomoc.
Skrze nedbalost svý ch dědiců opuš těni.
Arabské impérium pozvedne své obdivovatele,
skrze Hesperidy důvod ná pravy.
Obyvatelé Rhodu (Řecko) budou pož adovat na Západu (dědicích řecké kultury), aby jim přispěchal na pomoc. Vlády Západu
však jakoby ohluchnou a oslepnou.
Obránci Rhodu budou nakonec rozdrceni a arabské impérium
vyjde z tohoto konfliktu nejen jako vítěz nad Rhodem, ale i nad
celou západní kulturou.
Obdivovatelé arabského impéria se budou pozvedávat a získávat sebevědomí.
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Všichni v Evropě vyčkávají a očekávají, ž e náprava přijde skrze
Hesperidy - Dálný západ (snad USA). Spojené státy však nehodlají
prozatím jakkoli zasahovat.
Uváž íme-li mož nost toho nejhoršího katastrofického scénáře
uvedeného v jedné z předešlých kapitol, pak ani nemohou.
Centurie III./ 89
En ce temps - la sera fustré Cypres.
De son secours, de ceux de mer Egée:
Vieux trucidez, mains par mafles & lyphres.
Seduict leur Roy, Royne plus outrage.
V tentý ž č as bude Kypr frustrová n.
Z podpory těch od celého Egejského moře:
staří masakrová ni skrze zlořeč ené ruce.
Jejich krá l sveden, krá lovna potupena.
V tentýž čas, kdy Rhodos bojuje, cítí se ti na Kypru podvedeni.
Očekávanápomoc ze samotného Řecka nepřichází. Řecko se totiž
nemů ž e jako řádný člen NATO, zamíchat do sporu s jedním z dalších členů aliance - Tureckem. Velení NATO nebude mít rovněž
zájem o válečný konflikt s arabským světem.
Mír v této oblasti se musí udrž et za kaž dou cenu. Je jasné, ž e od
této chvíle se bude řecký vliv na tomto rozděleném ostrově pohybovat poblíž nuly.
Centurie V./ 16
Á son haut prix plus la larme sabee,
D´humaine chir par mort en cendre mettre,
A lísle Pharos par Croissars perurbée,
Alors qu a Rhodes paraitra du espectre.
Příliš vysoká cena za slzu sabeiské kapky (ropy),
lidské maso smrt obrací na popel,
b.) smrtící (zbraň?) spá lí lidské maso na popel,
ostrov Fá ros je vyruš en Půlměsícem (též croiseur - křiž ník)
tehdy, když Rhodos se zdá bý t znič en.
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V té době, kdy vzroste cena ropy nad únosnou míru a kdy se
poblíž ostrova Fáros (součást egyptského státu) objeví válečné lodi
Pů lměsíce, je již osud Rhodu zpečetěn. Několik vojenských operací a ostrov je zcela zničen muslimskou přesilou.
Tehdy bude pravděpodobně použ ita dávno vyvinutákrátkovlnnánízkofrekvenční high - technology k rychlému spalování zesnulých. Lidské maso, jež se v okamž iku obrací na popel. Tato technologie však mů ž e být i velmi výkonnou zbraní HPM (High-PowerMicro-wave). Cosi jako mikrovlnnátrouba n-té generace, seřízená
šílenými tvů rci na vysoký energetický potenciál, jenž mů ž e přivodit
smrt i při ochranou zmírněném zásahu. Silné popáleniny, bolesti
hlavy a nakonec vše končí ve smrtelném kómatu. Ano, barbaři se
vž dy bavili opékáním svých obětí.
Centurie V./ 8
Sera laissé feu vif, mort caché,
Dedans les globes horrible epouvantable,
De nuit a classe cité en poudre laché,
La cité & feu, l´ennemi favourable.
Rozpoutá n prudký požá r, tajná forma smrti,
uvnitřglobulí (koulí) straš ný (hrozný, hnusný) straš livec,
za noci z lodi flotily k městu podlý prá š ek,
město v ohni, nepřítel ve vý hodě.
Chudší již ní útočník si nemů ž e dovolit „přepych“ vlastnit vybraný arzenál atomových, vodíkových a elektronických zbraní, a
tak pilně zbrojí v oblasti zbraní hromadného ničení za levný peníz.
Bakteriologickáa chemickáválka vyjde podstatně levněji, a co do
účinků se vyrovná i těm nejničivějším vymož enostem severozápadní vojenské mašinerie.
Prozatím blíž e neurčené (pravděpodobně řecké) město bude
jedné noci ostřelováno lodními děly. Plameny zachvátí obydlí a
bezprostředně zahyne velké množ ství lidí. Bude to podlý útok, neboť se bude prakticky jednat o bakteriologické, či chemické zamoření širokého okolí. Nostradam hovoří o strašném strašlivci skrytém
v jakýchsi globulích.
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Stane se tak tehdy, kdy bude nepřítel ve výhodě, tedy v období
prvotních slavných úspěchů , kdy spojenávojska třetího světa budou překvapivě lehce postupovat do hloubi Evropy.

Na Kykladských ostrovech (jihovýchodně od Řecka), v Peryntu
i v Larisse (na severu Řecka), ale i na Peloponéském poloostrově na Spartě, všude bude velký hladomor a nákaza plic, jež způ sobí, ž e
postiž ení budou mít pravděpodobně mečivý hlas.

Centurie IX./ 91
L´horrible peste Perynte & Nicopolle,
Le Chersonnez tiendra & Marceloyne:
La Thessalie vastera l´Amphipolle,
Mal incogneu & refus d´Anthoine.
Straš livá ná kaza v Peryntu a Nicopollis,
v Cherzonu a rovněž Marceloyně:
V Thesá lii rozsá hlé Amphipollis,
dosud nezná mé zlo a odmítnutí Anthoina.

Centurie V./ 91
Au grand marché qu on dit des mensongers,
du tuot torrent & Champ Athenien:
Seront surprins par les chevaux legers,
Par Albanosi Mars, Leo, Sat. un versien.
Na velký pochod, jenž je lží,
z Torenta na athénská pole:
budou překvapeni lehkou jízdou Albá nců,
když bude Mars ve Lvu a Saturn v Aquariu (Vodnáři).

Na mnoha místech Řecka se objeví strašná dosud neznámá
nákaza. Budou zasaž eny západní oblasti (Perynt a Nicopollis), Peloponés, ale i severozápad Řecka - Makedonie (Amphipollis). Ono
zlo je zkoumáno odborníky a vzápětí je odmítnuta pomoc blíž e
neurčeného muž e jménem Anthoine.
Ten zřejmě přispěchána pomoc, pověřen mezinárodními organizacemi, které celý problém začínázajímat.
Je tedy podivné, ž e jej řecká vláda odmítne, i když je velmi
pravděpodobné, ž e proti Řecku byla použ ita chemickázbraň.
Celá země je ochromena a vedle strašné nákazy se objevuje
hladomor.

Zatímco Řecko čelí útoků m z Egejského a Jaderského moře, je
situace v Dalmácii (Srbsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina)
opět krvavě rozbouřenápřítomností jihovýchodních dobrovolníků
pomáhajících svým bratřím ve víře.
Jednoho dne budou Athéňané překvapeni lehkými albánskými
divizemi hodlajícími pravděpodobně demonstrativně uvolnit cestu
svým souvěrců m z jihovýchodu směrem na Dalmácii.
Stane se tak tehdy, až bude Mars ve znamení Lva a Saturn ve
znamení Vodnáře.
Prozatím stále jen v Nostradamově vizi.

Centurie V./ 90
Dans Cyclades, en Perinthe & Larisse,
Dedans Sparte tout Peloponesse:
Se grande famine, peste par faux connisse,
Neuf mois tiendra et tout le chevronese.

Centurie V./ 27
Par feu & armes non loing de la Marnegro,
Viendra de Perse occuper Trebisonde.
Trembler Pharos, Merhelin, Sol allegro,
De sang Arabe d´Adrio couvert onde.

V Kykladá ch, Peryntu a Larisse,
uvnitřSparty ležící na Peloponésu:
velký hladomor, ná kaza skrze mrtvolný prach,
devět měsíců budou trpět.
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Oheň a zbraněnedaleko Č erného moře,
Persie vstoupí, aby obsadila Trabzon.
Otřá sá se Fá ros a Sluneč ní ostrovy,
krev Arabů zahaluje vlny Adriatiku.
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V též e době zaútočí arabskávojska i na Egypt, jenž se doposud
úspěšně bránil fundamentalismu - podobně jako Turecko.
Vlny Středozemního moře budou pokryté arabskou krví.
Lež í snad počátky nového světového konfliktu v jihoslovanském střetu v Kosovu či ve jménu „Groznyj“, nebo na pracovních
stolech prastarých bankovních domů ?
Centurie VI./ 55
Au chalmé Duc en arrachant l´e(f)ponce,
Voile Arabesque voir, subit de(f)couverte:
Tripolis, Chio & ceux Trapesonce,
Duc prins Marnegro & la cité deserté.
Rozvá žný vojevůdce pozorující vytahová ní zbraní (šípů ),
zahalené arabeskami (ornamenty), bude ná hle objeven:
Tripolis, Chios a celý Trabzon,
vojevůdce chycen u Č erného moře a města pustá .

Ú tok naØ e c ko aTur e c ko.
Turecko spojené vírou s jihovýchodními zeměmi a naopak
prostřednictvím atlantického vojenského souručenství s Evropou
bude stále odolávat tlaku fundamentalisticky orientovaného jihovýchodního uskupení, jemuž ve své stávající podobě zcela nevyhovuje. Proto se spojené velení jihovýchodního uskupení rozhodne
řešit tuto situaci vojensky. Perská vojska zaútočí na Turecko po
souši i z moře v oblasti města Trabzon.
Útok je koordinován s libyjským loďstvem, jež vede „Velký
Arab“.
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„ Velký Arab“ mířící do Turecka (Byzance) přijde z Libye (Tripolis - hlavní město Libye). Rozváž ně pozoruje vojenskou situaci a
než zaútočí, odhaduje protivníkovu sílu.
Chios (město na západním pobřež í) a celý Trabzon (severovýchod Turecka) jsou devastovány. Po útoku zů stanou všechna
města tohoto území pustáa bez ž ivota.
Pravděpodobně byla použ ita zbraň hromadného ničení a po
pů vodci hektických událostí bylo zahájeno usilovné pátrání severozápadních spojenců . Onen vojevů dce bude dopaden kdesi při vodách Č erného moře.
Atlantickáaliance společně se Spojenými státy chystáodvetná
opatření, neboť byly napadeny dva členské státy NATO. Do Středozemního moře proto míří válečné lodi Severozápadu.
Č ína protestuje proti vměšování Spojených států do ryze regionálního konfliktu a v zájmu „rovnováhy“ nabízí Libyi a ostatním
států m účinnou vojenskou pomoc.
Rusko, Bělorusko a Ukrajina nejsou členy ž ádné aliance a do
konfliktu se nevměšují.
Nicméně vědí své.
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Dříve než se tak stane, necháváNostradam Turecko na pospas
obru z Asie, kterého v následujícím verši nazýváVelkou Tartarií.

Vojska Velké Tartarie potáhnou ve směru na Francii přes Arménii a Gruzii a dále na Turecko, Bulharsko a Rumunsko.
Zcela určitě se obloukem vyhnou Rusku a Ukrajině - států m
vlastnícím takový válečnický materiál, který není prozatím radno
proti sobě popudit.
K valící se mnohamilionové nesourodé armádě se postupně
připojují části armád ze spojeneckých států lež ících za Č erným
mořem. U Č erného moře se pak rozdělí na dva mohutné proudy.
Větší směřuje do Turecka (Byzance) a druhý se pokouší loděmi
překonat Č erné moře.
Ruské a ukrajinské loďstvo však kontroluje v tomto okamž iku
pouze svoji námořní hranici. Bulharské, rumunské, ale i turecké
loďstvo se nezmohou prakticky na odpor.
Velikán z Asie dorazil do Turecka právě včas, aby společně
s perskými vojsky operujícími v tomto prostoru zamířil do Bulharska. Tureckáobrana již neexistuje a zmíněný král použ ívájiž
jen sporadicky svoji osobní zbraň - zakrvácenou hů l. Vojenské šiky
postupují podél toku Dunaje, kde se spojí s armádami, které postupovaly na Bulharsko a Rumunsko přímo. Dále pak zamíří do Sedmihradska (Dácie), k hranicím Maďarska.
K Maďarsku směřuje z již ní strany i „Velký Ismael“, jenž právě
pokořil Řecko.

Centurie V./ 54
Du pont Euxine & la grand Tartarie,
Un Roy sera qui viendra voir la Gaule:
Traspercera Alane & l´Armenie,
Et dans Bisance lairra sanglante gaule.
Z mostu Euxine a Velké Tartarie,
jeden krá l, jenž bude pozorovat Galii:
potá hne přes Alá nii a Arménii,
a poblíž Byzance nechá zakrvá cenou hůl.
Nerozhodnost Francie a severozápadních spojenců povzbudí
válečnické choutky krále, jenž nebude pocházet jen z muslimského
území bývalého Sovětského svazu.
VelkáTartarie je označení pro tatarský stát ovládající prakticky
celé území tehdejší Rusi. Ještě ve 13. století vládla v oblasti Moskevského kníž ectví tatarskáZlatáHorda. O několik století později
bylo mož no počítat Tatary již jen na tisíce. Rusové je zdecimovali
tak, ž e se dodnes nevzpamatovali.
Kmenové zbytky ž ily po jistou dobu na Krymu, v oblasti Č erného moře (Mont Euxine), aby je později sovětskávláda vystěhovala kamsi na Sibiř. Rusko však nebude pravděpodobně onou Velkou
Tartarií - a tak pátrejme dále.
Spojenec válkychtivého krále tedy pochází od břehů Č erného
moře a tam kdesi poblíž je i Groznyj - čečenské město, které tolik
v minulosti vytrpělo.
Za touto oblastí jsou další muslimské země, jež se obracejí po
pádu totalismu zpět k fundamentalismu - Gruzie, Č ečensko, Uzbekistán, Kazachstán, Turkmenistán, Ázerbájdž án, ale také Afghánistán, či Mongolsko.
Nostradam hovoří též o Velké Mongolii, nebo velikánu z Asie.
Je jasné, ž e spojencem arabsko-muslimských armád je v této jeho
věštecké vizi Č ína, vlastnící dostatečný jaderný arzenál k rozpoutání několika světových válek.

Z poraž eného Řecka přes Makedonii, posíleni Peršany a vojsky
spojenecké Albánie, zamíří „barbaři“ vzhů ru podél jadranského
pobřež í a na sever - do hloubi jihoslovanského teritoria.
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Centurie IX./ 60
Conflict Barbare en la Cornette noire,
Sang e(f)pandu, trembler la Dalmatie:
Grand Ismaël mettra son promontoire,
Ranes trembler secours Luisitanie.
Střetnutí s Barbary v č erný ch č epcích,
rozlitá krev, Dalmá cie se otřá sá :
Velký Ismael usedne do svého vý běžku,
zatrpkle se otřá sá pomoc Luisitanie.
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Vrchní velitel jihovýchodní fronty - „Velký Ismael“ - spokojeně usedádo svého pozorovacího stanu.
Č erné čepice (Nostradam rozlišuje černě, bíle, ale i modře
opřilbované, což je samo o sobě pozoruhodnáindicie) smetou srbskou i chorvatskou obranu.
Bez problémů překračují přátelské území Bosny a nezadrž itelně
se blíž í k Dalmácii. Rozlitákrev a Dalmácie se otřásáhrů zou.
Pomoc západního světa, či mírové sbory OSN (Luisitanie portugalské jednotky) bezmocně přihlíž ejí.
Vítěznávojska postupují dále do Slavonie a směrem na Švýcarsko a Rakousko, ale i Maďarsko.
Centurie II./ 84
Entre Campagne, Sienne, Flora, Tuscie,
Six mois neuf jours ne pluvra une goutte.
L´e(f)trange langue en terre Dalmaties,
Courrira sus, vastant la terre toute.
Mezi Kampá nií, Sienou, Florencií a Toská nskem,
š est měsíců a devět dní neprš í - velká sucha.
Tehdy cizí jazyky v Dalmá cii,
běží vzhůru, nič íce celou zem.

Ú tok naD alm ác ii (Jugoslávii) aItálii.
-

Pun ové- n árody severn íAfrik y (Libye, Tun is, Alír a M a rok o).
Pera n éa n árody od Ka spic k ého m oøe.

-

Byza n tin c ia Albán c i.

-

Vojsk a N ovéligy.
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Vše se přihodí v čase, kdy vojska postupující směrem na Slavonii, Maďarsko a Rakousko zničí v Dalmácii (Jugoslávii) vše, co
zničit lze. V sousední Itálii prozatím řeší jiné problémy.
Šestiměsíční sucha způ sobují pohromu a hladovějící lid obviní
Řím a bohatý sever z neschopnosti a zlého úmyslu.
Odstředivé tendence a snahy o oddělení se od Itálie jsou patrné
zvláště ve správním středisku Etruskie (Toskánsku), ale i v samotných Benátkách.
O samostatnosti začínají, za neutuchající pomoci zvenku, uvaž ovat i země chudého jihu - Sicílie a Sardinie.
A bohatý sever nečinně přihlíž í.
Státy sdruž ené v obranném souručenství Nové ligy, po dohodě
s italskou vládou, urychleně budují na severu Itálie a poblíž Toskánska své vojenské základny.
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Postup Peršanů a Albánců v Dalmácii a Slavonii, množ ství
soustředěných válečných plavidel ve Středozemním a Jaderském
moři budou věrohodnými příznaky hovořícími o mož ném napadení
vnitřními rozpory zkoušené Itálie. Mírovájednání budou opět neúspěšná.

Krátce po obsazení Dalmácie a Slavonie zahájí velké vojenské
uskupení barbarů vedené vrchním velitelem celé jihovýchodní
fronty - „Velkým Ismaelem“ - útok na nejmenované staré město snad Budapešť, či Vídeň.
V té době, kdy bude Rumunsko zcela zpustošeno, se na blíž e
neurčeném místě v Evropě objeví velký oheň - neuhasitelný oheň.
Východní vojsko Velké Tartarie pravděpodobně poprvé použ ije
zbraň, jejíž účinky bychom vzdáleně mohli připodobnit k plamenů m jaderného výbuchu.

Centurie II./ 32
Lait, sang, grenouilles escoudre en Dalmatie,
Conflict donné, peste pres de Ballenne.
Cri sera grand par toute Esclavonia,
Lors naitra monstre pres et dedans Ravenne.
Mléko, louže krve, vojenské oddíly v Dalmá cii,
konflikt v dané chvíli, morová ná kaza v Ballene (Itálie).
Velký křik a ná řek zní po celé Slavonii.
Tehdy se objeví (zrodí) monstrum
blízko a uvnitřRavenny (Itálie).

Centurie II./ 30
Un qui les Dieux d´Annibal infernaux
Sera renai(f)tre, effrayeur de humains.
Oncq´plus d´horreur, ae plus pire jounaux,
qu´avintviendra par babel aux Romains.
Když se Hannibal - kníže pekel
opět zrodí, padne na lidstvo zděš ení.
Jen větš í hrůza přijde - nejhorš í ve dnech,
když přitá hne na romá nské přes Bá bel.

Dalmácie a Slavonie (Slavonie - samostatný stát Slovinsko,
nebo též současná provincie sousedící se Slovinskem a Maďarskem) - země bývalé Jugoslávie.
Jak vyplývá z veršů , jednáse o podstatně větší konflikt než
ten, který ještě nedávno probíhal.
Tehdy až v Jugoslávii budou znít cizí jazyky, tehdy začnou
hekatombické události.
To tvrdí Nostradam.

Mů ž eme se pouze dohadovat, z jaké země bude kníž e pekel novodobý Hannibal - pocházet. Někteří badatelé jsou přesvědčeni,
ž e přijde ze severu Afriky. Západ bude zděšen jeho počínáním.
Ještě větší hrů za jej obestře, až vtrhne do západní Evropy směrem
od Babylonu (Persie - Irák a Írán).

Centurie IV./ 82
Amas s´approche venant de Sclavonie.
L´Ole(f)tant vieux cité ruinera:
Fort desolée verra la Romanie:
Puis la grand flamme e(f)teindre ne scaura.

Centurie I./ 47
Du lac Leman les sermons fa(f)cheront,
Les iours seront reduits par des semaines,
Puis mois, puis ans, puis tous defailliront,
Les Magistrats damneront leur lois vaines.

Množství poblíž, ze Slavonie přichá zející.
Nič itel staré město nič í:
silnězpustoš ené (zarmoucené) uvidíme Rumunsko:
potom nič ím neuhasitelný velký oheň.
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U jezera Leman rozzlobené ká zá ní,
dny se promění v tý dny,
pak měsíce a poté roky. Nakonec vš e ukonč í
a úředníci zatratí své marné zá kony.
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Až s podivuhodnou přesností určil kdysi středověký věštec
Nostradam místo, kde se budou v jeho daleké budoucnosti odehrávat - ž enevské rozhovory.
Nekonečné rozhovory o čemkoli.
Ve městě Ženevě, na březích jezera Leman, známého též pod
názvem „Ženevské jezero“, budou podle Nostradama probíhat celé
dny, týdny a roky nekonečné hádky, hašteření a rozzlobenákázání.
Nikam nevedoucí spory budou jednoho dne rezolutně ukončeny a
státní úředníci zatratí všechny doposud ujednané dohody a konvence.
Č as války je opět zde.

D EN SED M I H R O M U

Zjevení Jana Theologa
Kap. 10./ verš 4.
A když odmluvilo sedm hromů
hlasy své, byl bych psal.
Ale slyš el jsem hlas s nebe řkoucí ke mně:
zapeč eťto, co mluvilo sedm hromů,
nepiš toho.

Den sedmi hromů
...Šéf a místodržitel vlá dy bude vytržen z naš eho středu a dopraven na jisté místo ve vzduš ném prostoru. Nevěděl nic o dohodě
mezi spiklenci a druhý m Thrasybulem. Ten vš e již před tím dlouhodobě připravoval. Pak bude jasné, jak š pinavé a podlé byly jeho
č iny, které pravděpodobněvznikly v temnotá ch zatmění Slunce. Vš e
bude ukonč eno na konci jeho vlá dy...
Z pøedmlu v y C en tu rií V III. - X .
v ìn ov an ých H en rymu II.
Není jisté v jaké době a za jakým účelem mábýt vládce nejmenovaného státu dopraven na neznámé místo ve vzdušném prostoru.
Jistápodobnost s obranným systémem Spojených států mů ž e sice
vyvolat určité asociace, nicméně nic není v této situaci jisté.
Připomeňme si jen, ž e v okamž iku jaderného útoku se americký
prezident nalézá na neznámém místě - ve vzdušném prostoru,
či v prů běž ně budovaných podzemních základnách.
Nelze však přehlédnout, ž e se šéf vlády z Nostradamovy vize
stane obětí organizovaného spiknutí vedeného blíž e neurčenými
pučisty.
Doufejme jen, ž e únos prezidenta do vzdušného prostoru bude
čistě pozemskou zálež itostí. Podobnáspiknutí však mohou ve svém
dů sledku destabilizovat celé severozápadní souručenství.
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Prezidenti se dnes likvidují podstatně humánnějšími způ soby,
než jak tomu bylo ještě donedávna dobrým zvykem.
Vyvolanými milostnými aférami.
Dovolí-li to konstelace hvězd a mož nái méně informovaní voliči.
...Mnozí z církevních hodnostá řů se stanou odpadlíky víry a
zatratí Boží lá sku. Tři sekty (strany) budou v té době. Prostřední se
bude vinou svého vedení č á steč něrozpadá vat.
Prvá v Evropězcela, ve větš í č á sti Afriky a v třetím dílu vyhlazená chudý mi duchem. Jejich duchovní vyvý š eností, poblouzněním v hý ření a vilnosti - stanou se cizoložci.
Lůza se zvedne, stoupenci zá konodá rců selžou. Bude se zdá t,
jako by na Orientem oslabené vlá dy Bůh Stvořitel vypustil Satana z pekelného žalá ře, aby povolal na svět Velkého Goga a Magoga, kteří způsobí tak hrůzné zpustoš ení v chrá mech, že č ervení a
bílí budou zbaveni oč í a rukou, nebudou vůbec chá pat, co se
opravdu přihodilo. Pak nastane proná sledová ní církví, jakého nikdy před tím nebylo.
Z předmluvy Centurií VIII. - X.
vě novaný ch Henrymu II.
Centurie I./ 11
Le mouvement de sens, coeur, pieds & mains.
Seront d´accord Naples, Lyon, Sicille.
Glaives, feux, eaux, puis aux Nobles Romains
Plongez, tuez, morts par cerveau debile.
Hnutí myš lenek, srdce, nohy a ruce.
Budou v souladu Neapol, Lyon a Sicílie.
Zbraně, požá ry, voda. Potom uš lechtilí Římané
zatopeni. Zabiti. Smrt skrze mdlé mozky debilů.
Politické strany, umož ňující systému mít vž dy hned několik
míčů na co nejmenším hřišti, s cílem odvést pozornost od skutečných problémů , sjednotí masy v mnoha městech Itálie i Francie.
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Podvedení budou radostně pochodovat a jejich srdce se nadšeně
dmout pýchou. Zákrytné starosti sice problém ututlají, nicméně nevyřeší. Jednoho dne přikluše ve své celé mohutnosti.
Násilí, pož áry a opakující se záplavy nechávají systém v bohorovném klidu, neboť z nápravy věcí neplyne okamž itý zisk.
Pravidelné zátopy po celém světě marně signalizují blíž ící se
prů švih, neboť mdlé mozky přisluhující systému mají přisouzenou
roli retardéra. Přirozeného zpomalovače prů švihů , či chcete-li - moderátora.
To, co platí v politických čárech, nechái v budoucnosti přírodu
zcela netečnou.
Jednoho „krásného“ dne budou mnohé kraje a města beznadějně zatopeny a mnoho ušlechtilých lidí zemře, zatímco mdlé mozky
budou řečnit a slibovat.
Nebudou však schopni, mimo spřádání svých soukromých piklů , nic kloudného vymyslet.
Zatopen bude i Řím.
***
Následujícím veršem nepatrně předběhneme události a přesuneme se do období, které lze charakterizovat Nostradamovými slovy - třetí vyvolanápotopa krve.
Centurie II./ 54
Pour gent e(f)trange & de Romains loingtaine,
Leur grand cité apres eau fort troublée:
Fille sans main trop different domaine,
Prins chef, s´assevre n´avoir e(f)te riblée.
V zá jmu cizího ná roda a vzdá lený ch Římanů
bude jejich velké město po zá topá ch v potížích:
dívka bez ruky, příliš rozporuplného (rozporného) oboru,
š éf vlá dy zkrocen, nemůže (zálež itost) urovnat.
Ponechme svému osudu dívku bez ruky, jež zkrotí samotného
šéfa vlády, neboť znamení doby zasíláNostradam pouze těm, kteří
si s ním budou vědět rady.
Pokud skutečně viděl to, co popisuje.
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Již dnes mů ž eme být přímými svědky naší sníž ené poučitelnosti, kterátvrdohlavě a hlavně neúnavně formuje světové dění do
podoby, vedle níž jsou vize Michaela de Nostradama, či Janova
Apokalypsa - milými pohádkami na dobrou noc.
Vláda prozatím nebyla schopna řešit následky záplav.
Hlad, nemoce a nespokojenost jsou vodou na mlýn profesionálních revolucionářů a extrémních politiků .
Dlouhodobě připravovaná nevraž ivost jihu proti severu je i
nadále uměle ž ivena zvenčí systémem „rozděl a panuj“. Začínábýt
jasné, ž e zátopami a vnitřními rozbroji oslabenáItálie bude snadným cílem pro jakéhokoli zájemce.
Ať již z oboru válečnictví, či abonentů na nový Klondike. My
již dnes také víme, ž e oškubanávrána není k ničemu.
Centurie II./ 81
Par feu du ciel cité presque aduste:
L´urne menace enore Deucalion:
Vexée Sardaigne par la punique fuste,
Apres que Libra lairra son Phateon.
Skrze oheň z nebe je město téměřznič eno:
popelnice a hrozba potopy:
Sardinie sužová na punský mi (severoafrickými) loděmi,
zatímco Faëthon opouš tí Libru.
Třetífáze vyvolané potopy Velikánem Asie.
-

Vojsk a Velk éTa rta rie veden áVelik án em Asie.

-

Pun ové- n árody severn íAfrik y (Libye, Tun is,
Alír a M a rok o).
Pera n éa n árody od Ka spic k ého m oøe.

-

Byza n tin c ia Albán c i.

- Spojen á vojsk a N ové ligy (Fra n c ie, An glie, Èec hy, Polsk o a M a ïa rsk o) zn iè en a a rozpráen a .
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V Itálii, krátce před jejím napadením spojenými jihovýchodními armádami vedenými „Velkým Selinem“, nerušeně pokračuje
rozdělení země na Jih a Sever (Sardinie, Etruskie, Řím, Benátky).
Bdělý nepřítel nelení a zcela prozaicky využ ívásituace.
Jeho loďstvo okamž itě vyplouváze svých základen v severní
Africe, či v Jaderském moři a nezadrž itelně se blíž í k břehů m Sardinie. Z území bývalé Jugoslávie, obsazeného Řecka, Albánie, letecké svazy prozatím cvičně, nicméně pilně, zaznamenávají
cíle na jihu Itálie. Zakrátko vzlétnou a oheň z nebes zcela zničí
jedno z italských měst. Neomylný signál k útoku. Směrem na Sardinii zaútočí severoafrická invazní armáda. V té době Faëthon
opouští Libru - jedno ze znamení zvěrokruhu.
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Centurie V./ 54
De la Felice Arabia contrade,
Nai(f)tra pissant de la loy Mahometique:
Vexer Espagne conque(f)ter la Grenade,
Et plus par mer a la gent Lygustique.
V opozici Šťastné Ará bie,
zrozen dle mocného zá konu Mohamedova:
souží Španělsko dobytím Grenady,
a ješ těvíce na moři lid Ligurie.

D EN SED M I H R O M U

Opět jako kdysi budou křesťané vyháněni mohamedánským lidem z maurského území - patřícího, v relativně nedávné historii, do
sféry muslimského pohledu na světovou problematiku.
Zatímco v Iberii a po celé Grenadě panuje zděšení, z Córdoby
nakonec vyjde zrada.
Centurie VI./ 88
Un regne grand demourra desolé,
Aupres de l´Hebro se seront assemblées:
Monts Pyrenées le rendront consolé,
Lors que dans May seront terres tremblées.

V opozici území nazvanému ŠťastnáArábie, v oblastech lež ících na jihovýchodě Arabské říše (dnešní Jemen a část Saúdské
Arábie), se zrodí krutý vojevů dce, jenž jednoho dne zaútočí na jih
Evropy.
Podporován punskými válečníky - národy severní Afriky (Mauretánie - Maroko, Alž ír, Tunis a Libye) a vojsky Velkého Selina,
zaútočí ve směru na Španělsko.
Nenadálý útok překvapí a nikdo se nezmů ž e na větší odpor.
Č ást vojsk překročí Gibraltarskou úž inu (Iberské moře) a vylodí se
u města Malaca (Malaga) a v Novém Kartágu (Cartagena).
Z Malaca zamíří do Córdoby, když předtím obsadí Castulum.
Krátce nato se spojí s invazními jednotkami postupujícími z Nového Kartága a po obsazení celé Grenady zamíří společně vzhů ru - do
hloubi Tarragonské Hispánie.
Útok je nenadálý a překvapivý.

Španělská vláda zarmoucena velkým umíráním není schopna
řešit vzniklou situaci. Z již ních provincií směrem na sever prchají
nejen civilisté, ale i celávojenskáuskupení.
V dané chvíli však již útočí na León, Sevillu a Barcelonu část
invazních vojsk Velkého Selina. Prchající se vydávají na severozápad údolním koridorem řeky Ebro. Pak vzhů ru k Pyrenejskému
pohoří. Na úpatí hor se prchající shromáž dí, takž e budou vytvořeny
přijatelné podmínky pro obranu. Obránců m přijde vhod i velké
zemětřesení, jímž bude Španělsko postiž eno.

Centurie V./ 55
Par les contrées du grand fleuve Bethique
Loin dÍberre au Royaume de Grenade,
Croix repoussées par gent Mahometiques.
Un de Cordube trahira contrade.

Centurie VIII./ 94
Devant le lac ou plus cher futietté
De sept mois & son o(f)t dé(f)confit.
Seront Hispans par Albanois ga(f)tez,
Par delay perte en donnant le conflict.

Proti velký m vlná m Quadalquiviru
hluboko v Iberii - na Royaume v Grenadě,
jsou křesťané opět vyhá něni mohamedá nský m lidem.
V Córdobězrada v protikladu.
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Vlá da velký m umírá ním zpustoš ena (zarmoucena),
poblíž (řeky) Ebro bude shromá ždění:
Pyrenejské hory navrá tí podporu,
když se v květnu bude zeměotřá sat.

Poblíž jezera, kde příliš drahé malichernosti
(trvající) po sedm měsíců vyvá dějí z míry.
(Tehdy) budou Španělé s Albá nci,
skrze odklad zá huby, ve střetnutí (něco za něco).
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Poblíž blíž e neurčeného jezera po sedm měsíců trvající malichernosti vyvedou obránce z míry natolik, ž e střet s Albánci, bojujícími po boku svých souvěrců , bude odlož en. Nicméně je záhuba
v blízkém konfliktu víc než jistá. Beznadějná situace španělské
obrany umož ní části perských vojsk odpoutat se od nepřítele. Posílenáoddíly punského vojenského kontingentu (severoafrické národy - Maroko, Alž ír, Tunis a Libye), podporovanáválečnými křiž níky Velkého Selina, směřují k již nímu pobřež í Itálie. Do Ligurského
moře připluje krutý vládce, zrozený v opozici Šťastné Arábie. Od
ostrova Korsiky zamíří jeho lodi přímo do Janovského zálivu.
Postup vojsk je koordinován s námořními silami operujícími
v Tyrhénském moři a útočícími v dané chvíli na Neapol, Palermo,
Sicílii a Sardinii.
Krátce na to ovládnou spojenecké muslimské svazy celé Středomoří, včetně oblastí Ligurského i Tyrhénského moře (vnitřní
moře ohraničené západním pobřež ím Itálie, Sicílií a Sardinií).
Centurie III./ 64
Le chef de Perse remplira grands Olchades.
Classe trireme contre gent Mahumetique
De Parthe & Mede: & piller les Cyclades,
Repos long-temps au grand port Ionique.
Vůdce Perš anů zaplňuje Velké Olchady.
Loďstvo připravené proti mohamedá nskému lidu
z Parthie a Medie: drancující Kyklady,
(Velikán) dlouho odpoč ívá v přístavu Ionia.
Vojenské operace ve Španělsku vedené šéfem perských vojsk
zatím zdárně probíhají a Velké Olchady (jihovýchodní část Španělska) jsou zaplavovány okupačními vojsky. Z Orientu se valí další
nové posily. Z Medie (kavkazských zemí a severozápadní oblasti
Persie, sousedící s Arménií; relativně nedaleko lež í Č ečensko a
město Groznyj) a z Parthie (oblast severovýchodní Persie sousedící
na severu s Hyrkánií - již ní pobřež í Kaspického moře - a na jihovýchodě s Afghánistánem). Perská vojska krátce poté obsazují pobřež ní oblasti Sicílie.
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Velký šéf pak dlouho odpočíváa nabíránové síly v sicilském
přístavu Ionia (Syrakusy). Zatímco množ ství valícího se východního lidu v dané chvíli drancuje Kyklady (souostroví u Kréty), kdesi
na neznámém místě se připravuje válečné loďstvo s cílem eliminovat aktivity útočníka.
Centurie III./ 23
Si France passe autre mer Lygustique,
Tu te verras en i(f)les & mers enclos:
Mahomet contraire, plus mer Adriatique.
Chevaux & d´A(f)nes tu rongera les os.
Jestliže Francie vstoupíš do Ligurského moře,
tu uvidíš ostrovy a moře uzavřené:
mohamedá n opač něvětš í (část) Jaderského moře.
Kůň a osel ohryzá vají kosti.
Ligurské moře - část Středozemního moře, jež omývápobřež í
již ní Francie (od Toulonu přes St. Tropez, Fréjus, Cannes, Antibes,
Nice, až po Monako) a Itálie (oblast Janovského zálivu), je pro
Francouze tou nejpřirozenější spojnicí s dosud francouzským ostrovem Korsikou. Podle Nostradama však prý nadejde den, kdy
budou všechny ostrovy v tomto moři pro Francouze uzavřeny mohamedánskými válečnými svazy, jejichž loďstvo bude operovat ze
svých jadranských základen.
U albánského a po celém adriatickém pobřež í bývalé Jugoslávie, jež byla kdysi tak prozíravě zbavena jakékoli mož né obrany,
budou nyní rozesety nepřátelské vojenské základny.
V bezprostřední blízkosti Itálie. Ků ň a osel ohryzávající kost
mů ž e být nejen metaforou pro hlad, ale i pro marnost, ze které spíše
těž í třetí zúčastněnástrana. Nic však v tomto okamž iku není jisté.
Centurie VII./ 6
Naples, Palerme & toute la Sicile,
Par main Barbare sera inhabitée:
Corsique, Salerne & Sardaigne lísle,
Faim, peste, guerre, fin de maux intentée.
I 103 I

D EN SED M I H R O M U

Neapol, Palermo a celá Sicílie,
bude rukou Barbara vylidněna:
Korsika, Salerno a ostrov Sardinie,
hlad, ná kaza, vá lka, konec onoho zla v nedohlednu.
Invazní vojska barbarů (použ ívám Nostradamů v termín s jistými rozpaky, neboť jsem si téměř jist, ž e daleko větší barbaři ž ijí
spíše ve staré dobré Evropě) použ ijí zbraní hromadného ničení.
Neapol zničena a vylidněna, rovněž tak Palermo.
CeláSicílie se stane během krátkého okamž iku neobyvatelná.
Korsika, Salerno a celáSardinie bude postiž ena podobně.
Všude zmar a válka, hlad a nákaza a všem útrapám ještě není
konec.
Vše teprve začíná.
Svět je ohromen.
.
Centurie V./ 51
La gent de Dace, d´Angleterre, Polonne
Et de Boeme seront nouvelle ligue;
Pour passer outre d´Hercules la colomne,
Barcins, Tyrrens dresser cruelle brigue.
Lid Dá cie, Anglie, Polska
a Č ech vytvoří novou ligu (pakt);
Kvůli ná stupu Herkula
Barcinš tí (Barcelona), Tyrhénš tí sedí v kruté loďce.
Dácie, dnes Sedmihradsko - kdysi východní část Uher. Zdáse,
ž e Nováliga představovanáAnglií bude rozšířena o Polsko, Maďarsko a Č eské země. Přestož e se někteří badatelé domnívají, ž e
tento nový pakt bude namířen proti novodobé německy nabubřelé
roztahovačnosti, je více než pravděpodobné, ž e Herkulem mů ž e
být míněn „Velký šéf“ z míst, lež ících poblíž té části planety, kudy
kdysi prolétla „Pouštní bouře“.
Nicméně v kontextu s dalšími Nostradamovými verši později
vyplyne, ž e Herkules je totož ný s černým naondulovaným vousem vojenským velitelem Říma.
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Nostradam je zároveň přesvědčen, ž e nový pakt mezi Č echy,
Poláky, Angličany a Maďary bude ustaven v období, kdy budou
Barcelona a celáoblast v Tyrhénském moři tísněny Orientálci.
V tomtéž okamž iku bude nad slunce jasné, ž e ztrátou již ního
křídla bývalé aliance NATO se otevíráútočníků m volnácesta nejen
na jihovýchod Francie.
Shodou okolností přišlo také pozvání ze Španělska, z vrcholné madridské schů zky členských zemí Aliance (červenec 1997).
Není též bez zajímavosti, ž e jsou to právě Č eši, Poláci a Maďaři, kteří byli jako první vyzváni, aby vstoupili do tohoto obranného souručenství, jež se nově po „pádu komunismu“ dlouze přeskupovalo.
Centurie III./ 87
Classe Gaulose n´approche de Corseigne,
Moins de Sardeigne, tu t´en repentiras,
Tree(f)tous mourrez frustrez de l´aide Grogne,
Sang nagera: captif ne me croyras.
Francouzské loďstvo se nepřiblíží ke Korsice,
méněješ těk Sardinii, budete litovat,
veliké množství zemře frustrová no pomocí reptajících,
plavou ve vlastní krvi nebo zajati - nikdo mi teď neuvěří.
Francouzské válečné loďstvo, operující ve Středozemním moři,
se neodváž í přiblíž it k ž ádnému z míst vojenských operací.
Francouzské velení je jako vž dy velmi „prozíravě“ opatrné.
Mír je nutné udrž et za kaž dou cenu.
„Budete jednou litovat,“ varuje středověký vizionář.
Velké množ ství umře s pocitem, ž e byli podvedeni. „Budou
plavat ve vlastní krvi a nikdo mi dnes nevěří,“ říkáNostradam.
Centurie IV./ 23
La légion dans la marine classe,
Calciné, Magnes soulphre & poix bru(f)lera:
Le long repos de l´asseurée place;
Port Selyn, Heracle feu les consumera.
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Legie blížící se ná mořní flotily,
síra, draslo a smůla rozdmý chá ny hoří:
dlouho odpoč ívající na zajiš těném místě;
přístav Selyn a Herakle pohltí oheň.
Jakkoli je pro nás velkým překvapením zjištění, ž e se v naší
budoucnosti nezmohou vyspělé státy západní Evropy na odpovídající odpor, lež í hlavní příčina onoho nemilého stavu v naší přítomnosti. Páchané neuvěřitelnosti, společně s prorů stáním gangsterismu do vládních systémů , způ sobí morální rozklad západní civilizace. Ta nebude schopna čelit čemukoli, neboť nosné myšlenky obnovených „nových pořádků “ vytvoří v krátké době bezprizorní
lů zu, jež bude skrytě vítat jakékoli změny, které umož ní svrž ení
stávajícího systému.
Blíž ící se válečná námořní flotila rozdmýchá vysoce hořlavý
materiál ulož ený na dobře zajištěném místě. Následuje útok na
Janov a Monako (přístavy Selyn a Heracle).
V tentýž okamž ik obě města stráví oheň.
Centurie III./ 10
De sang & faim plus grande calamité,
Sept fois s´appré(f)te á la marine plage:
Monech de faim, lieu pris, captivité,
Le grand mené roc ferrée cage.
Krev a hlad ješ těvětš í neš těstí,
sedm měsíců umělá ná mořní plá ž:
hlad v Monaku důvodem obsazení a zajetí,
Velký je vozen skaliskem železné klece.
Po celých sedm měsíců je Monako v obklíčení.
Z umělé námořní plošiny přichází na ně zmar.
Vyhladovělé obyvatelstvo nakonec podlehne a město je vzápětí
obsazeno z Itálie postupujícími armádami podporovanými námořním výsadkem. Po dobytí Monaka následuje velké zatýkání. Blíž e
neurčený „Velký“ je odvezen čímsi, co Nostradamovi připomíná
ocelové skalisko s klecí.
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Perské loďstvo vedené Tygrem z Hirkánie, krátce po vítězném
taž ení v Monaku a následném dobytí severní Itálie Velkým Selinem, zamíří „překvapivě“ k břehů m Francie.
Centurie II./ 4
Depuis Monech iusqu au pres Sicile,
Toute la plage demourra desolée:
In´y aura faux - bourgs, cité, ne ville,
Que par Barbar pillée foit & vollée.
Od Monaka po Sicílii,
celá (tato) oblast je smrtelnězpustoš ená :
nebude žá dného předměstí, města nebo městeč ka,
kdy skrze Barbary vš e buď vydrancová no nebo vyhozeno
(do vzduchu).
Postupující vojska rabují, zapalují a vyhazují domy do vzduchu. Od Monaka až po Sicílii je Itálie zpustošena.
Není jednoho města, které by barbaři vynechali.
Je to jejich veliké vítězství.
Západ je ohromen a neschopen akce.
Centurie VI./ 78
Crier victoire du grand Selin croissant:
Par les Romains sera l´Aigle clamé,
Ticcin, Milan et Gennes y consent,
Puis par eux memes Basil grand réclamé.
Vítězství Velkého Selina - hlasitěbudou
volat křesťané, skrze Řím, Orla,
Ticino, Milá n a Janov s tím nebude souhlasit,
pak skrze vlastního vlá dce velké naléhá ní.
Rychle postupující muslimská vojska vedená „Velkým Selinem“ slaví svávítězství.
Římané (Řím - sídlo oficiální vlády) - budou chtít povolat na
pomoc Orla - zem, jež máza státní znak orla - Spojené státy. Města
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severní Itálie Milán, Pávia (povodí řeky Ticino) a Janov však nesouhlasí a volí si vlastní levicovou vládu, nezávislou na pravičáckém Římu. Konečně nadejde osudovámož nost vybudovat komunisticko-fašistickou společnost i za cenu občanské války.
Akce nepřítele budou pozastaveny a Selin propagandistickými
triky podpoří vývoj na severu Itálie. Mnohé je však v Itálii provázané s církví a tak je zcela mož né, ž e další pokračování onoho příběhu mů ž e být v následujícím verši.

Rudí - pravděpodobně komunisté - rozsekají rudé do ruda.
Morbidní přirovnání zdů razňuje nepříjemný osud církevních otců
oděných do rudých obřadních plášťů . Papež - přemož en ztrátou
církevní rodiny - se bude snaž it zachránit poslední zbytky církevní
autority, avšak marně. Nastane čas pomýšlet na odchod ze zničeného Svatého města. Č as odchodu se blíž í. Nejdříve však musí rudí
aktivisté ohrozit ž ivot hlavy církve, k velké radosti muslimských
vojsk okupujících jih a jihozápad bývalé Itálie.

Centurie IX./ 2
Du haut du mont Aventin voix ouie,
Videz, videz, de tous les deux cotes:
Du sang des rouges sera líre assomie,
D´Arimin, Prato, Columna debotez.

Centurie I./ 83
La gent e(f)trange divisera butins,
Saturne en Mars son regard furieux:
Horrible strage aus Toscan & Latins,
Grecs, qui seront á frapper curieux.

Z kopce Aventinum bude slyš et hlas,
odejděte, odejděte vy vš ichni z obou stran:
krev rudý ch bude v hněvu ubitá ,
z Rimini, Prata budou vyhná ni.
Občanskáválka se přesune až do Říma. Bojuje se i na posvátných místech Aventina.
Blíž e neurčený hlas vyzývá obě znepřátelené strany, aby se
vzdálily z posvátných míst. Ve hněvu jsou ubiti představitelé církve a jsou pak vyhnáni i z dalších severoitalských měst.
Jejich krev je odpovědí rozhněvaných.
Centurie VIII./ 19
Asov(f)tenir la grande cappe troublée,
Pour l´e(f)claicir les rouges marcheront:
De mort falille sera presque accablée.
Les rouges le rouge rouge assommeront.
Udržet velkou č epici (hlavu) potíží,
kvůli jejímu vybělení rudí pochodují:
bude skoro přemožen smrtí své rodiny.
Rudí rozsekají rudé do ruda.
I 108 I

Cizí ná rod si dělí svou kořist,
Saturn v Marsu a jeho pohled zuřivý :
straš né ná řky v Toská nsku a Latinců,
Řekové vš eteč nězasá hnou.
Tehdy, když Saturn odrazí v Marsu svů j zuřivý pohled, tehdy
budou ukončeny boje i v Řecku. Cizí jednotky budují na obsazených územích základny pro další expanzi na severozápad Evropy.
Mezi jihovýchodními spojenci nastáváčas dělení kořisti. Vzápětí následuje další ofenzíva ve směru na Řím a Toskánsko (Etruskie) a v celém okolí zazní strašný nářek obětí. Jihovýchodní útočník obsazuje Itálii až po Apeninské pohoří. Sardinie, Sicílie a Etruskie se od této chvíle stávají samostatnými státními útvary a islám státním nábož enstvím.
Sny separatistů , podporované zvenčí, se konečně vyplnily.
Řím a Vatikán jsou obklíčeny a velící generál „Velký Selin“
dává volný prů běh občanské válce probíhající nyní uvnitř Říma.
Zasáhne až později. Sever Itálie je od této chvíle samostatný státní
útvar s vlastní vládou. Samostatnost „získává“ i Benátskárepublika.
V té době, kdy se zdá, ž e Řecko je již poraž eno a pacifikováno
okupačními vojsky, se domácí odboj pokusí o partyzánskou válku.
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Centurie IV./ 11
Celuy qu´aura gouert de la grand cappe,
Sera induict á quelque cas patrer.
Les douze rouges viendront fouiller la nappe,
Sous meurtre, meutre se viendra perpetrer.
Ten, jenž spravuje velkou hlavu (tvrdý klobouk),
bude veden na jakousi rachotinu.
Dvaná ct rudý ch přijde zkoumat pokrý vku,
tajná vražda bude spá chá na.
Neutěšenáhospodářskáa vojenskásituace inspiruje rudé revolucionáře k útoku na zbytky státních a vládních úředníků nenáviděného kapitalistického systému. Ani nedaleký Vatikán nemohou nechat bez povšimnutí.
Dvanáct rudých revolucionářů zatkne kohosi, kdo spravuje
„velkou hlavu“, či „velký plášť “. V tomto okamž iku není jasné,
zda se nejednáo „magna cappa“ - část papež ova obleku.
Pokud ano, pak verš hovoří o popravě kardinála z velmi blízkého okolí Svatého otce.
Dokonce je mož né, ž e revoluční rudé gardy budou ohrož ovat
samotného papež e.
Ten, jak je patrné z následujících veršů (Centurie II./ 41),
opustí svů j úkryt a unikne pronásledovatelů m.
Posléze opustí Řím i Itálii. Katolickácírkev bude v troskách a
na ústupu před muslimskou vírou.
Centurie IX./ 82
Par le déluge et pestilence forte,
La cité grande de longtemps assiégée:
La sentinelle et garde de main morte.
Subite prise, mais de nulle outragée.
Po potopěa silné ná kaze,
velké město dlouhý č as obklíč eno:
strá že a garda - smrtící ruka (boj muž e proti muž i).
Ihned chycen, avš ak žá dná potupa.
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Rudí obklíčí Řím (tento verš mů ž e hovořit i o Paříž i). Město je
neprodyšně uzavřeno. Je nutné znemož nit skrývajícím se členů m
vlády i církevním hodnostářů m útěk. Za ž ádnou cenu nesmí uprchnout. Stráž e a rudágarda mají rozkaz okamž itě usmrtit kaž dého,
kdo je na seznamu hledaných. Kaž dý podezřelý je okamž itě zatčen,
nicméně záhy propuštěn. Vládcem Říma se stane muž s černým
nakadeřeným vousem.
***
Dů sledky nových dlouhodobých dešťů a těž kých nákaz způ sobí
nové sociální nepokoje.
Ač je jasné, ž e praví viníci i nadále financují chemické, biologické, ale i další laboratoře pracující do úmoru na skvěle dotovaných vojenských objednávkách, musí být okamž itě nalezen náhradní viník a předhozen nespokojenému davu.
Ozbrojené gardy zatknou předsedu stávající vlády, ale nakonec
bude politickáfraška ukončena jeho propuštěním. Velké bankovní
domy se starodávnými jmény si spokojeně „mnou“ své úspěšné
ruce tak, jako v nedaleké minulosti, kdy se historie teprve „měla
obohatit“ o jména Vladimír Lenin, Josif Stalin a Adolf Hitler.
Centurie VIII./ 11
Peuple infiny paroi(f)tra a Vincence,
Sans force, feu bru(f)ler la Basilique:
Pres de Lunage des(f)ait grand Valence,
Lors que Venis par morte prendra pique.
Nespoč etnělidí se shromá ždí ve Vicenze
neozbrojeno, ohněm hoří bazilika:
poblíž údolí Lunigiana poražen veliká n z Valencie,
v té doběBená tky zemřou vznícený m kopím.
Revoluční jiskra přeskakuje i do některých severoitalských
měst. Masa lidí shromáž děných ve Vicenze zapaluje místní baziliku. V té době bude poraž en vládce Valencie (snad monacký kníž e)
a Benátky budou smeteny ze zemského povrchu jediným ohnivým
kopím...
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Ačkoli slovo „prendra“ mámnoho významů , termín „Benátky
zemřou“ hovoří zcela jednoznačně.
Budou zničeny v jediném okamž iku.
Jednotky barbarů připravují velkou ofenzívu na sever Itálie a
zdáse, ž e jim již nic nestojí v cestě.
V té době se evropské státy pokusí, v pokračující dekadenci
velmocenské politiky z let 1939, zabránit dalšímu postupu nasazením mnohonárodních sborů .
Francouzské jednotky společně s vojsky dalších evropských
států překračují Alpy a spolu se severem Itálie urychleně budují
obranu podél Apenin.
Obranná linie saháod Ligurských Apenin (poblíž Janova), přes
Etruské Apeniny (Toskánsko) až k Rimini (pobřež í Jaderského
moře) a kopíruje vlastně tok řeky Po (Pád).
Centurie VI./ 79
Pres de Tessin les habitans de Loire,
Garonne, Saone, Saine, Tain & Gironde,
Outre les monts dresseront promontoire:
Conflict donné par Granci, submerge onde.
Poblíž Ticina obyvatelé Loiry,
Garonny, Saony, Seiny, Tarnu a Gironde,
rozbijí svůj tá bor nedaleko hor:
střet v dané chvíli u řeky Po, zatopeni vodami.
Francouzské jednotky operující na severu Itálie pocházejí většinou ze západní a jihozápadní části Francie z povodí řek Loiry
(Nantes, Angers a Blois), Garonny, Tarnu a Gironde (Toulouse,
Agen, Bordeaux), ale i z povodí řek Saony, Seiny a Rhôny (Dijon,
Lyon).
Jejich hlavní vojenský tábor bude nedaleko Ligurských Apenin
poblíž soutoku řek Po (Pád) a Ticino zatopen záplavovou vlnou
právě tehdy, když dojde k prvnímu kontaktu s nepřítelem postupujícím ve směru od Janova.
Pro bohatý a mocný „Severozápad“ se blíž í osudový okamž ik
trpkého poznání.
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Centurie II./ 26
Pour la faveur que la cité sera
Au grand qui tot prendra champ de bataille,
Puis de rang Pau, Tessin versera
De sang, feux, morts, noyes de coup de taille.
Prá věkdyž staré město bude oslavovat
veliká na, jenž zá hy ztratí bitevní pole,
v oblasti řek Ticino a Po se rozlévá krev,
oheň a smrt a nenadá lá zá plava.
Krátce poté, co Paříž oslavuje své vojenské taž ení v Itálii, bude
velký francouzský vojevů dce poraž en v bitvě při soutoku řek Ticino a Po (oblast kolem Turína a Pávie). Oheň a smrt.
Prolitákrev umocněnápokračujícími záplavami dokonají dílo
zkázy. Do severní Itálie přicházejí vojenské jednotky některých
dalších evropských států , aby společně s francouzskou armádou
zastavily postup jihovýchodních vetřelců . Severozápadní aliance
naopak připravuje protiofenzívu ve směru z Etruských Apenin - na
Toskánsko a Řím.
Centurie III./ 38
La gent Gauloise & nation e(f)trange,
Outre les montsmorts, prins & profligez:
Au moi contraire & proche de vendange,
Par les Signeurs en accord redigez.
Lidé Francie a cizí (ostatní) ná rody,
mimo hor zahynete, zajmutí a zabití:
v měsíci protisměrného pohybu a blízko vinobraní,
skrze vrchnost v souladu se smlouvami.
Nostradam vzkazuje nejen Francouzů m, ale i ostatním národů m, které v souladu s mezinárodními úmluvami překročí Apeniny
a zaútočí na muslimskávojska, ž e je čekájedině zajetí a smrt. V
okamž iku, kdy překročí pohoří. Stane se tak v měsíci lednu, kdy
Země bude v protipohybu, ale i v období vinobraní.
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Centurie III./ 43
Gens d´alentours de Tain, Lot & Garonne,
Gardez les monts Apennines passer:
Vostre tombeau pres Rome & d´Anconne,
Le noir poil cre(f)pe sera trophée dresser.
Lidé z okolí Tarnu, Loty a Garonny,
střezte se překroč it Apeninské pohoří:
vaš e hroby leží poblíž Říma a Ancony,
č erný nakadeřený vous bude přerovná vat své vá leč né trofeje.
Jako by Nostradam byl přímo ve víru událostí. Tento quatrain
skutečně velmi úzce navazuje na předchozí. Francouzským vojenským jednotkám pocházejícím z okolí řek Tarnu, Loty a Garonny,
ale i jednotkám ostatních národů zúčastňujících se společné mise vojenské pomoci napadené Itálii - hrozí smrtelné nebezpečí, jestliž e překročí Apeninské pohoří.
Útok bude veden v celé šíři italského poloostrova - od Ligurského zálivu až po jadranské pobřež í. Severozápadní spojenci budou poraž eni na hlavu. Dílem zabiti, dílem zajati. Jejich hroby budou rozsety od Říma až po přístavní město Anconu. Vítěznávojska
vede muž , mající černý nakadeřený vous. Nostradam se tímto veršem snaž í evidentně vědomě pozměnit sled budoucích událostí. Jak
se zdá, je přesvědčen o tom, ž e Francie měla zasáhnout do vývoje
událostí podstatně dříve.
Zdáse, ž e i Nostradam doufáv mož nost paralelních vývojů .
Centurie V./ 14
Saturne & Mars en Leo. Espagne captive.
Par chef Lybique au conflict attrapé:
Proche de Malte, Herod de prinse vive
Et Romain sceptre sera par Coq frappé.
Saturn a Mars ve Lvu. Španělsko poraženo (zajato).
Libyjský vůdce ve faleš ném konfliktu:
poblíž Malty, Herod (Řekové?) uvězní živého
a romá nské žezlo Kohout vyrazí.
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Když vstoupí Saturn a Mars do znamení Lva, bude Španělsko
kapitulovat. Tehdy se pokusí severozápadní aliance (respektive Řekové) o zdařilou válečnou lest. Libyjský vojenský vů dce upadne
poblíž Malty do nastraž ené pasti. Bude zajat při fingovaném vojenském manévru.
Centurie X./ 60
Ie pleure Nisse, Mannego, Pize, Genes,
Savonne, Sienne, Capuë, Modene, Malte:
Le deffus sang & glaive par e(f)trennes,
Feu, tremble terre, eau, malheureuse nolte.
Já plá č i pro Nice, Monako, Pisu, Janov,
Savonu, Sienu, Capuu, Modenu a Maltu:
krev a meč budou jejich novoroč ním dá rkem,
oheň a zem se otřá sá , voda a neš těstí.
Nostradam je vylož eně pohnut svými zlými vidinami budoucnosti. Vypočítává francouzská a italská města lež ící prakticky v
celé šíři válečné linie. Orientálci zaútočí a zmíněnáměsta budou
zničena ohněm a otřásající se zemí. S největší pravděpodobností
budou na tato města použ ity i atomové zbraně. Č ím majetkem byly
krátce před použ itím, se již nedozvíme. Kdy se tak stane?
Na Nový rok - v měsíci lednu a v druhém sledu pak v období
vinobraní. Území bývalé Itálie je postupně obsazováno rychle postupujícími vojsky z blízkého Orientu. Ta vybudují nováopevnění
a zabezpečí zásobování své početné armády. Hlad a nákazy decimují zbylé obyvatelstvo, jež neuprchlo před postupujícími divizemi
nepřítele. Tehdy se na obloze objeví nováhořící hvězda jasnájako
slunce. A opět není jisté, zda nejde o jaderný útok mířený na neobsazené severní regiony. Je též mož né, ž e se jednáo tentýž jev, jejž
bude mož no pozorovat na severovýchodě Francie v době invaze
spojených muslimských vojsk. V té době budou celé regiony - od
západu Evropy až po Sibiř, od severu až po Turecko - postiž eny
novými nebývalými záplavami. Ostatní kraje, zejména na již ní polokouli, naopak nebývalými suchy.
A tehdy se to stane...
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Oblaka v olovnaté š edi,
tak nepodobná blankytnému nebi,
jak zá važí podzimní den tíží.
Vlny děsivé - pletenec č asů,
v propasti bystřin - svítá ní ďasů.

Zátopová vlna v Anglii
...Zatímco svět postihne požá r a vš eobecné vzplanutí (revoluce?, válka?), neobyč ejné přívaly zá topový ch vln pokryjí na dlouhý č as vodami vš e, že mimo etnografie a topografie vš echno zahyne...
Z předmluvy Centurií I. - VII.
vě novaný ch synu Caesarovi
Centurie III./ 70
La grande Bretagne comprise d´Angleterre
Viendra par eaux si haut a inonder.
La ligue neuve d´Ausonne sera guerre,
Que contre eux ils se viendront bander.
Velká Britá nie, přesněji Anglie
bude vysoko zaplavena vodami.
Nová liga v Ausonnii bude bojovat,
kdy proti ní postupují obvá zaní.
Není pochyb. Č ást Velké Británie bude zatopena vysokou záplavovou vlnou. Vzápětí Nostradam velikost katastrofou postiž eného území upřesňuje.
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Zatopena bude pouze Anglie, zatímco hornaté Skotsko krátce
po katastrofě vyhlásí samostatnost a neutralitu v probíhajícím válečném konfliktu mezi Severozápadem a Jihovýchodem.
Stane se tak tehdy, když v Ausonnii (již ní Itálie) bude Nová
liga - rozšířenáo Č echy, Poláky a Maďary - bojovat s obvázanými
hlavami.
Se speciálními invazními vojsky tzv. „třetího světa“.
V následujícím verši Nostradam opět upřesňuje, kdy ona pohroma Anglii postihne:
Centurie II./ 94
Grand Pau, grand mal pour Gaulois recevra,
Vaine terreur au maritime Lion.
Peuple infini par la mer passera,
Sans échapper un quaert d´un million.
Velké P, velké zlo Galové vyberou,
marný děs (padne) na ná mořního Lva.
Nesmírné množství lidí proplouvá mořem,
bez (mož nosti) úniku na č tvrt milionu.
Námořní Lev - naráž ka na význam Velké Británie, jež se stala
na celástaletí „vládkyní moří“ (lev - erbovní znak Anglie).
Tento verš mne velmi rozesmutnil, neboť nic není dnes tak
blízko pravdě jako Nostradamovo tvrzení o velkých a dosud nevídaných záplavách.
Příčinou nebudou pouze chamtivé kapsy ničící deštné pralesy.
Zlomyslné ničení postihne všechny ž ivotně dů lež ité komodity.
Vzhledem k cynickému drancování všeho, co tvoří nezbytný
základ ž ivota na této planetě, se zdá, ž e stojíme i v této oblasti níž e
než zvěř.
Záhadně neinformované evropské vlády tutlající cokoliv, co se
netýkájejich prozíravé geniality, „zanedbají“ i zprávy o neobvyklých bouřích, podivných blescích směřujících nehlučně do vesmíru,
velkých a nebývalých záplavách, které jsou již dnes tvrdou realitou.
Dle věrohodných příznaků je velmi pravděpodobné, ž e je dokonce
nevratně narušena vzdušnácirkulace naší planety.
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Nostradamova záplavovávlna pak smete do moře velké množ ství neinformovaných obyvatel. Na čtvrt milionu lidí plovoucích ve
studeném moři bez mož nosti záchrany vyvolá u ostatních pocity
hrů zy a marnosti. Zachrání se pouze ti, kteří uprchnou do výše polož ených míst.
Kdy se tak mástát?
Až propukne válka v Itálii a Francouze potkávelké neštěstí, jež
na ně čekápodél řeky Po (Pád). Až jas kolem Měsíce i jeho kotouč
ozáří ostrov zvaný Skotsko. Až v Ausonnii bude bojovat Nováliga
(Č eši, Angličané, Poláci, Maďaři a Francouzi).
Centurie V./ 93
Sous le terroir du rond globe lunaire,
Lors que sera dominateur Mercure,
Lísle d´Escosse sera luminaire.
Qui les Anglois mettra a deconfiture.
V celé ploš e kolem Měsíč ní koule,
přič emž bude vlá dnout Merkur,
bude ostrov Skotsko osvětlen.
Tehdy budou Anglič ané poraženi (potřeni).
Tehdy, až bude Merkur v dominantním postavení, a my zjistíme, ž e Skotsko je ostrovem - pak budou Angličané poraž eni.
To vzkazuje, nejen Angličanů m, Michael de Nostradam.
Je-li vů bec cosi podobného mož né?
Jak dalece by zmizely nejen obrysy Anglie, jestliž e by se hladina světových moří zvedla o šest, či deset metrů ?
Je pravděpodobné, ž e tehdy by se stalo hornaté Skotsko ostrovem. Podobný efekt by způ sobily i dlouhotrvající záplavy.
***
Anglie zmítanásmrtelnými křečemi, válečný konflikt a šokovaný svět. Sever Itálie je již obsazen a Velký Selin chystázávěrečný
útok na Řím, potaž mo Vatikán.
Po sedm dní bude ž hnout velká hvězda a mraky prozáří dvě
Slunce, jako jedna z předzvěstí dalších pohrom.
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Tehdy změní nově zvolený papež své sídlo a odejde mož ná
kamsi do střední Evropy.
Kdy se tak stane?
Ještě mnohé se musí přihodit. Č etnápříkoří a další zvrácenosti
musí ještě spatřit světlo světa. Tehdy se přiblíž í den, kdy i hromy
promluví svými hlasy.
Z astronomického hlediska by se mohlo jednat o nebývalé sluneční bouře, či výbuch blíž e neurčeného kosmického tělesa.
Není rovněž ž ádným tajemstvím, ž e Nostradam popisuje zářící
ohnivé hvězdy i v souvislosti s čímsi, co svými účinky připomíná
peklo atomových výbuchů .
Centurie II./ 41
La grand e(f)toille par sept iours bru(ff)era,
Nuée sera deux Soleils apparoir,
Le gros ma(f)tin toute nict hurlera,
Quand grand Pontife changera de terroir.
Sedm dní bude žhnout velká hvězda,
z mraků vysvítají dvěSlunce,
sprostý pes vyje celou noc,
tehdy až velký Pontifex změní svoji půdu (území).
Vítězný postup vojsk třetího světa, občanskáválka v Itálii, vyvraž dění církevních patriarchů , hladomory, nákazy a teror rudých
gard jsou v Nostradamově vizi příčinou odchodu papež e z Vatikánu
a Věčného města.
Katolickácírkev bude pak dlouhádesetiletí, mož nástaletí, na
ústupu. Mezitím se objeví novástátní nábož enství cílevědomě obnovující staré pohanské zvyky.
K radosti hlupáků .
Přijdou však další velkáutrpení, neboť nepoučitelní si prozatím
stále ještě myslí, ž e budou slavnými vítězi nad oběma stranami
zúčastněnými ve válečném konfliktu.
Poslední juga lidstva proběhne ve znamení hlubokého úpadku.
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vzá jem požírat. Tehdy se objeví sedm sluncí, jež vypijí vš echnu
vodu. Ohnivá smrš ťspá lí vš e.
Sežehne celý svět.
Na obloze se objeví mnoho zá řivý ch mraků a věnce blesků.
Pak bude nepřetržitěprš et celý ch dvaná ct let a Zeměbude zalita vodami.
(kompilace védské mytologie)
Prastaré legendy připomínají kupodivu právě to, před čím nás
Nostradam neustále varuje.
Zářící a hořící hvězdy, ohně padající z nebe, ohnivé smrště,
uměle vybuzené tajfuny, zastavená cirkulace, bakteriologické a
chemické války, střely, jež vylidní celé národy...
Centurie IV./ 77
Selin Monarque lÍtalie pacifique:
Regnes unis Roy Chrestien du monde:
Mourant voudra coucher en terre Belgique.
Apres Pyrates avoir chasse de l´onde.
Zatím, co monarcha Selin pacifikuje Itá lii:
krá l spojené vlá dy světa křesťanů:
umírající, by byl rá d uložen v belgické zemi.
Pirá ti poté pořá dají hon na vlny.
Právě tehdy, kdy Velký Selin pacifikuje Itálii (doslovný překlad
zní - usmiřuje) - umírákrál spojené vlády severozápadního světa.
Posledním přáním evropského vládce bude, aby jeho ostatky
byly ulož eny do belgické země. Je to pravděpodobně v té chvíli
jedno z posledních míst, kde se bude jeho mrtvola cítit v bezpečí.
Není bez zajímavosti, ž e hlavní město Belgie - Brusel - je, vedle Strasbourgu, jedním z dů lež itých sídel, kde se již dnes jednáo
sjednocení Evropy.
Evropský parlament a sjednocenáEvropa, spojenávláda světa a
její šéf, jenž chce být pohřben v Belgii.
To je středověkáinformace Dr. Nostradama v jediném čtyřverší, které hovoří na toto téma.
I 120 I

ZÁ T O P O V Á V LN A V A N G LII

Poslední řádek vyznívátak, ž e v těch dobách ani zdaleka nehodí piráti své řemeslo na hřebík.
V dobách, kdy vládne smrt, mohou být supi velmi aktivní.
Centurie III./ 17
Mont Aventin bru(f)lera nuict sera veu,
Le ciel obscur tout a un coup en Flandres,
Quand le Monarque chassera son neveu,
Leurs gens d´Eglise comettront les e(f)clandres.
Bude vidět hořící Mont Aventin,
temná nebesa budou zasažena až ve Flandrech,
zatím, co monarcha (Selin) pořá dá hon na své potomky,
jeho lidé se osvětlují zapá lený mi kostely.
Vatikán hoří a šlehající plameny ozařují ztemnělou oblohu
až v dalekém Holandsku.
Vítězný monarcha oslavuje modlitbami společně se svými četnými potomky tento neobyčejný posun v dějinách.
Jeho lid se naopak kompromituje zapalováním vatikánských
kostelů a paláců . Navž dy mizí umělecké obrazy, fresky i sochy.
Jsou zbytečné.
Centurie IX./ 31
Le tremblement de terre Morrura,
Cassich sainct George a demy perfondrez:
Paix assoupie la guerre e(f)veillera,
Dans temple a Pa(f)ques aby(f)mes enfondrez.
Otřá sá se zeměv Morrura (Mortara?),
cínový svatý Jiří napůl ponořen:
dřímající mír, vá lka probuzena,
chrá m a velikonoce v hlubiná ch (propasti) roztaveny.
Saint George - Svatý Jiří je patronem Anglie. Staří Féničané
nazývali kdysi již ní část ostrovů - Cínový ostrov. Napů l potopený
cínový Svatý Jiří mů ž e být tedy zákrytným významem pro Anglii,
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jež bude z poloviny zaplavena. Chrám, jenž bude i s Velikonocemi v hlubinách roztaven - je jeden z typických Nostradamových
způ sobů , jak do jedné věty shromáž dit většinu informací.
Chrám bude roztaven velkým ž árem. Bude tedy použ ita taková
zbraň, jež je schopnátavit i kámen. Ti, co zbraň použ ijí, nebudou
křesťané, neboť se s oním chrámem pomyslně zřítí do propasti
hlubin i Velikonoce. Tento svátek necháváchladnými, mimo ateistů , již jen silně ohraničené skupiny jiných nábož enství.
Chrám bude roztaven ještě před zatopením. Někteří badatelé se
domnívají, ž e se jedná o opatství Westminster Abbey (Londýn)
postavené na troskách prastaré svatyně boha Slunce.
Centurie X./ 66
Le chef de Londres par regne l´Americh,
Lísle d´Ecosse temptera par gelée:
Roy Reb avronta un si faux Antechrist,
Que les mettra tre(f)tous dans la me(f)lée.
Šéf londý nský ch vlá dne skrze Ameriku,
na ostrověSkotsko nastal č as mrazů:
krá l Reb, když povstane jeden faleš ný Antikrist,
tehdy spěje k š arvá tce.
Někteří badatelé jsou přesvědčeni, ž e „Americh“ je jméno jakéhosi neznámého gentlemana. Je totiž velmi nepřijatelné přisuzovat Nostradamovi takové futurologické znalosti. Jsou rovněž přesvědčení i o tom, ž e slova „Roy Reb“ jsou anagramem jména Eborac (anglické město York).
Tam prý povstane falešný Antikrist. Ten prý úspěšně rozehraje
svoji nevšední partii, neboť i z utrpení druhých lze vyž dímat pravidelnou apanáž . Vše povede k bitkám a zmatků m.
Opět a opět se dovídáme, ž e Skotsko je ostrovem.
Po velkých povodních přijdou silné mrazy. Meteorologickásituace nad Evropou stále nebude příznivá. V té době odchází šéf
londýnské vlády do exilu a nemám ani ten nejmenší dů vod pochybovat o Americe jako o mož ném místu, kde opět mohou vytrysknout anglické myšlenky a snahy o nápravu věcí.
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Centurie IX./ 48
La grand cité d´Ocean maritime,
Enuironnée marets en cristal:
dans le solstice hyemal & la prime,
Sera tentée de vent s(f)pouventa.
Velké ná mořní město Oceá nu,
obklíč ené vzedmutou zá plavovou vlnou v krystalu:
od zimního slunovratu do léta
budou zakouš et straš ný mi větry.
Přicházející zima umocní záplavovou katastrofu. Celý Londýn
(námořní město, jež je propojené s oceány řekou Temž í) je obklopen nejen masami ledu ze zátopové vlny, ale i zamrzlými baž inami.
Od prosince až do dubna jsou obyvatelé suž ováni strašlivými
větry. Přírodní katastrofy, silné deště a následné zátopy postihnou
další evropské regiony.
„En cristal“ - není jisté, zda tato slova skutečně znamenají
zmrzlé masy ledu, i když Nostradam tentýž slovní obrat v tomto
kontextu použ il několikrát.
„Velké námořní město zasaž ené záplavovou vlnou na křišťálovém skle.“ Bude snad mož né sledovat záplavovou vlnu, jež postihne Anglii a Londýn, na televizní obrazovce?
Centurie I./ 37
Un peu devant que le soleil s´a(f)conse,
conflit donné, grand peuple dubieux:
Profligez, port marin ne fait re(f)ponse,
Pont & sepulere en deux e(f)trages lieux.
Několik má lo okamžiků před zá padem Slunce,
střetnutí vyvolá no, velký ná rod pochybovač ů:
znič ený ná mořní přístav neodpovídá ,
most a hrob, dvěnezúč astněná (podivná) místa.
Londýn, jedno z mála nepostiž ených míst Anglie, se stane krátce před západem slunce svědkem svého posledního střetnutí.
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Bude napaden nepřátelskými silami a nenajde se nikdo, kdo by
pomohl. Z obyvatel se stane národ pochybovačů . Po onom střetnutí
je námořní přístav zcela zničen. Všude kolem zavládne ticho.
Zdemolované město mlčí i na rozhlasových vlnách.
Zbyl jen most a veliký hrob - dvě podivnámísta.
Centurie VIII./ 17
Les bien - aisez subit seront de(f)mis,
Par les trois freres le mond mis en trouble.
Cité marine faisiront nennemis.
Faim, feu, sang, peste & de tous maux le double.
Ti dobří - budou lehce a nenadá le napůl mrtví,
skrze tři bratry bude svět v potížích.
Ná mořní město bude uchvá ceno nepřá teli.
Hlad, oheň, krev, morové ná kazy a vš echna zla zdvojena.
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Žabím muž ů m z Orientu se podaří husarský kousek. Proniknou
až do Edinburghu a zajmou šéfa Skotska. S ním bude zajato i jeho
šest německých poradců .
Budou transportováni do Persie oklikou přes mohamedány
okupované Španělsko a Gibraltar (Calpre).
Z jakéhosi neznámého dů vodu mají být předvedeni před nového krále, jenž mábýt velmi bázlivý.
Je více než pravděpodobné, ž e zajatí Skotové mají být získáni
pro spolupráci proti anglické exilové vládě.
Skotové znalí anglických kouzel, prostředí i jazyka, by byli vítanými spojenci v dobách, kdy se již válečné nadšení pomalu vyčerpává.

Tři bratři - Č ína, Arabové a Afrika, zkrátka třetí svět, mohou
zbývajícímu světu vrátit své problémy.
Snadno a rychle.
Jak dalece se mů ž e svět v krátkém okamž iku zcela proměnit?
Spojenávojska třetího světa dokončí dílo zkázy. Zničí vše, co
ještě z Anglie zbylo, včetně Londýna - námořního města plného
krve, hladu a morové nákazy. Nad samotnou Francií a severozápadní Evropou se také stahují temná válečná mračna, ačkoliv se
protivník tváří, ž e nikoli.
Centurie III./ 56
Le chef d´Ecosse avec six d´Allegmagne
Par gens de mer Orientaux captifs,
Transfuer seront de Calpre & Espagne,
Present en Perseau nouveau Roy craintif.
Šéf Skotska, společ něse š esti Germá ny
zajat lidmi od orientá lních moří,
budou transportová ni přes Španělsko a Gibraltar
do Persie a předvedeni před nového bojá cného krá le.
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V propast bezednou se zřítí naš e sny.
Jak v pojetí moderního obrazu se život pozmění.
V jarním svítá ní se zjeví zaš lé dny,
jež v nepřehledný zá stup své perly rozmění.

P Á D FR A N C IE

Centurie V./ 85
Par les Sueves & lieux circonuoisins
Seront en guerres pour cause de nuées,
Camps marins & locustes & cousins,
Du Leman fautes seront bien de(f)nuées.
Ve Švý carsku a jeho okolních příbuzný ch
budou bojovat s důsledky zá top,
tá bory ná mořních létajících kobylek a jim podobný ch,
z chyby Léman bude nedostatek.

Pád Francie
Mezitím vznikne tak velký mor, že ze tří dílů světa budou znič eny více než dva. Takže nebude možné rozeznat, komu patří domy a
pole. V ulicích města se budou brodit v trá věvysoké až po kolena.
Z předmluvy Centurií VIII. - X.
vě novaný ch Henrymu II.
Centurie VI./ 5
Si grande famine par onde pestifére,
Par pluie longue le long du pole arctique.
Samarobryn cent liues de l´hemisphere,
Vivront sans loi exept de politique.
Velký hladomor a vlna morové ná kazy,
až přijdou dlouhodobé deš těz arktického pólu.
Samarobryn 100 leguí v hemisféře,
(orbita asi 300 km od povrchu Země)
žije bez zá kona zproš těn politiky.
Dlouhodobé deště a zátopy způ sobí rozvrat hospodářství mnoha
evropských národů .
Ztráta úrody, nedostatek léků , ochromení dopravy, smrtelné
nákazy a následné hladomory dramaticky sníž í obranyschopnost
mnoha evropských států .
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Rovněž ve Švýcarsku, Rakousku a Německu se potýkají s následky dlouhotrvajících zátop. U jezera Léman (Ženevské jezero)
se soustředí množ ství námořních létajících strojů , jež mají být nasazeny v zatopených oblastech.
Blíž e neurčenáchyba, či chybný úsudek švýcarských vládních
struktur způ sobí v zemi nedostatek.
Centurie IV./ 67
L´an que Saturne et Mars égaux combust,
L´air fort séché longue trajextion:
Par feux secrets d´ardeur grand lieu adust,
Peu pluie, vent chaud, guerres, incursions.
Když Saturn a Mars (zlo a válka) vyrovná ny v síle,
atmosféra silněvysuš ena dlouhou drá hou letu (střely):
skrze plameny tajemného žá ru vyprahlé celé oblasti,
má lo deš tě, větry, vá lky, ná jezdy.
Někde dlouhodobé deště, jinde dlouhodobásucha, říkáNostradam. Podivnáslova z doby, kdy se Francií ještě proháněla poslední
várka romantických rytířů a králové ještě byli králi.
„Atmosféra silně vysušena dlouhou dráhou letu.“ Francouzské
slovo „trajection“ se většinou vztahuje k dráze letu střely.
Střely s reaktivním pohonem?
Více mů ž e prozradit další část quatreinu: „Skrze plameny tajemného ž áru vyprahlé celé oblasti“. Jestliž e je řeč o tajemném
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ž áru, pak je mož né, ž e se v tomto prapodivném verši snad hovoří o
blíž e neznámé radiaci.
Prozatím však není jasné, vztahují-li se tato slova k vynálezu
„létajícího ohně“ nebo k efektu zbraně, kteráje popsána jako „červeně vyzařující kov“.
Ale o tom později.
Prozatím se musíme spokojit s konstatováním, ž e neznámá
létající zbraň je střela dalekého doletu vyzařující neviditelný ž ár,
který je schopen zdevastovat rozsáhláúzemí.
Není rovněž jisté, zda zmíněná střela bude použ ita v lokální
válce, nebo se stane součástí válečného arzenálu v celosvětovém konfliktu. Což by nás mohlo upokojit, je-li to vů bec mož né.
Centurie II./ 95
Les lieux peuplés seront inhabitales:
Pour champs avoir grande division:
Regnes livrés a prudents incapables:
Lors les grand freres mort et dissension.
Obyvatelná místa se stanou neobyvatelný mi:
kvůli držení polí (dělení) velké rozbroje:
vlá dy služebníků - moudrost neschopný ch:
tehdy velké bratrovraždění a spory.
***
Válečný konflikt postoupil již natolik, ž e pro spojené jihovýchodní velení není cesty zpět. Itálie je již obsazena a Francie bezprostředně v ohrož ení.
Celý jih bývalé Itálie - Sicílie a Etruskie - státy, jež vyhlásily po
rozpadu Itálie samostatnost - se stanou vazaly „turbanu“ a výchozí
základnou pro blízko- a dálněvýchodní vojska.
Na severu bývalé Itálie jsou připravena další bojováuskupení.
Brzy zaútočí směrem na Švýcarsko, Rakousko a Německo. Později
proniknou do celé střední a severní Evropy.
Hrozí nové reálné nebezpečí - v Asii se formuje ohromné vojsko Velké Tartarie.
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Hlavní postup Podunajskou níž inou směrem do západní Evropy
bude zabezpečen frontálními útoky z jihu bývalé Jugoslávie a Slavonie. Vídeň se opět bude otřásat blízkostí muslimských vojsk.
Centurie III./ 27
Prince Libyque puissant en Occident,
Francois d´Arabe viendra tant enflammer:
Scavans aux lettres sera condescendant,
La alngur Arabe en Francois translater.
Mocný libyjský vůdce na Zá padě
zapá lí Francouze pro (věc) Arabů:
uč enci (jeho) písmo blahosklonně
z arabš tiny do francouzš tiny přeloží.
V té době, kdy je Západ již prokazatelně ohrož en - nastupuje
diplomacie. Známý libyjský vů dce, o němž se mezi mnoha západními státníky všeobecně šušká, ž e se jeho země stala střediskem
mezinárodního terorismu, získá prostřednictvím Francie mož nost
oslovit Západ.
Francouzský tisk bude se zápalem a jistou blahosklonností horovat za odsouzení Satana sídlícího zcela jistě, z pohledu libyjského
vů dce, ve Spojených státech.
Další krok směřující k dezintegraci Atlantského souručenství,
který nebude, jak se později ukáž e, příliš prozíravý. Francie radostně přivítá mírové poselství libyjského vů dce, neboť nemá zájem
krvácet za malé zemičky kdesi uprostřed Evropy.
Tak jako kdysi - v roce 1938.
Francouzi pak budou opět překvapeně sledovat cizí armády
pochodující na Paříž .
Nová obranná liga se definitivně rozpadne (Anglie, Polsko,
Maďarsko, Č esko).
Sociální nepokoje v Saxonii (východním Německu) urychlují
odstředivé tendence, jež jsou vítány i levicovými politiky v sousedním Polsku.
V bývalé Č eské republice bude stále neutěšenásituace. Tisíce
hrobů českých vojáků , jež jsou rozesety od Říma až po Anconu.
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Podvody, korupce a do nebe volající asocialita politiků umož ní
návrat jiných podvodníků , kteří jsou vlastně stále titíž .
Centurie V./ 73
Persécutée sera Dieu l´Eglisé
Et les saints Temples seront expoliés,
L´enfant la mére mettra nud en chemise.
Seront Arabes aux ralliées.
Proná sledovaná bude církev Boží
a svaté chrá my budou okleš těny,
matky obleč ou děti do prostý ch koš il.
Arabové se spojí s Polá ky.
Do evropských bran vstupuje nový věk a zejména jihovýchodní
vojska s typicky komunistickými sklony, jimž jsou jakékoli křesťanské tradice cizí. Církve jsou pronásledovány a kostely zavírány.
Prostý oblek se prodraž uje, neboť bohatí kupují svánovámimikry. Budou se snaž it vypadat jako ta lů za, kterou tak snadno a rychle vydupali ze země - krátce po východních komunistickosametových revolucích - kdy konečně dobro a láska navž dy zvítězily nad zlem a nenávistí. Tehdy, kdy se obrana proti zločinu stala
zločinem.
Arabové se lehce dohodnou na spojenectví s novou levicovou
vládou v Polsku a tím se jim uvolní ruce pro další akce na severu
jihoslovanského regionu s cílem obsadit Maďarsko a Rakousko.
Centurie X./ 62
Pres de Sorbin pour assailir Ongrie
L´Heraut de Brudes les viendra advertir:
Chef Bisantin, Sallon de Sclavonie,
A loi d´arabes les viendra convertir.
Poblíž Sorbiku, kvůli obsazení Maďarska
heroldové Budy spustí varovný křik:
vůdce Byzantinců v salonu Slovinska,
zá kon Arabů vš e obrá tí na (svoji) víru.
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Poblíž východního Německa (Sorbik a Saxonie) uprchlíci z
Budapešti (pů vodně dvojměstí Pest a Buda) spustí varovný křik
nejen kvů li přepadení Maďarska. Marně však varují zbytek světa
před postupujícími muslimskými armádami.
V okamž iku, kdy jsou již obsazeny i severní oblasti jihoslovanského regionu, vstupuje vů dce Byzantinců do Lublaně - hlavního
města Slovinska.
Arabskávojska dosahují již ních a severních hranic Rakouska.
Pomalu se před nimi otevírápodunajskábrána směrem do Velkoněmecké říše.
Evropu překvapí vlastní arogance.
Pokud vů bec.
Centurie X./ 23
Au peuple ingrat faites les remon(f)trances,
Par lors l´armée faisira d´Antibe.
Dans l´arc Monech seront doleances,
Et á Frejul´un l´autre prendra ribe.
Lid nevděč ný hotoví se k vý tká m,
v průběhu obsazení Antibes armá dou.
Monacký oblouk bude (plný) ná řků,
a ve Fréjusu se jeden druhého zmocní k odírá ní.
Podivný sen evropských asociálů prosazujících vše, co odporuje nejen lidským, ale i přírodním zákonů m, logicky vyústil v následné aktivity jihovýchodního agresora, jehož morální kodex lež í v
zcela odlišné rovině.
Právě v té době, kdy perskávojska obsazují Monako ze směru
od jihozápadu Itálie, je pro západní Evropu připraveno další malé
překvapení.
Okupační vojska postupující podél pobřež í obloukovitě vybíhajícího do Janovského zálivu, „nečekaně“ překročí hranice Francie.
V době, kdy je monacké kníž ectví již plné nářku, útočící armády vstupují na francouzské území a obsazují město Antibes, lež ící
na jihovýchodním pobřež í.
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Centurie II./ 29
L´Oriental sortira de son siege,
Passer les monts Apennins voir la Gaule.
Transpercera le ciel, les eaux et neige,
Et un chacun frappera de sa gaule.
Orientá lci vyjdou ze (svého) sídla,
soutěskami Apeninský ch hor zamíří do Galie.
Proniknou oblohou, vodami i sněhem,
a každý bude bít ze své hole.
Apeninské pohoří (Ligurské Apeniny) se rozprostíráv blízkosti
Janovského zálivu (pohraniční oblasti mezi Francií a Apeninským
poloostrovem).
Orientálci opustí svá dočasná opevnění i základny v bývalé
Itálii a zamíří soutěskami přes zasněž ené vrcholky Apenin do
Francie. Zaútočí ze země, vzduchu i na vodách.
Zpočátku bude válka vedena čistě standardními zbraněmi. Chemické zbraně budou použ ity pouze sporadicky, neboť nevýhodná
cirkulace vzduchu by ohrozila i útočící vojska.
I když je velmi pravděpodobné, ž e právě bakteriologické a
chemické zbraně tvoří u spojených arabských vojsk převahu nad
zbraněmi jadernými. Dostatečným jaderným potenciálem disponuje v této chvíli pouze jejich dálněvýchodní spojenec z „velké
Tartarie“, jenž je i ochoten, za jistých okolností, jej v Evropě nemilosrdně použ ít. Na rozdíl od obránců .

Postup jihovýchodních vojsk přes Ligurské Apeniny smě rem
na Monako a Francii.
Jiné ohrož ené francouzské město Fréjus je plné zmatků a protestní demonstrace celou situaci ještě více zhoršují.
Z nebes opět sestoupil Velký král Hrů zy.
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Centurie III./ 82
Freins, Antibol, villes autour de Nice,
Seront vastées fort par mer & par terre:
Les sauterelles terre & mer, vent propice,
Prins, mort, trouffez, pillez sans loy de guerre.
Fréjus, Antibes, města kolem Nice,
budou rozsá hlý mi pevnostmi na moři i zemi:
ochranou zeměa moře, příznivé větry,
zajetí, smrt, ná silí, drancová ní je jejich zá konem vá lky.
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Centurie I./ 73
France a cinq parts par neglect assaillie,
Tunis, Argiels é(f)mus par Persiens:
Leon, Seville, Barcelone faillie,
N´aura la classe par les Venetiens.
Francie bude napadena z pěti stran pro svou nedbalost,
Tunisko a Alžír budou do děje vtaženy od Perš anů:
León, Sevilla, Barcelona padly,
Italové nebudou schopni pomoci.
Útok na Francii bude veden z pěti stran - Španělska, Itálie,
Středozemního moře, ale později i ze Švýcarska a Atlantického
oceánu. Krátce před tím ve Španělsku padnou poslední místa odporu - León, Sevilla a Barcelona.
Potomci arabských dobyvatelů jdou stopami svých předků .
Nemohou jinak, neboť návrat k fundamentalismu znamenájediné,
ž e po několika staletích bude obnovena arabskánadvláda nad jihozápadem Evropy.
Napříč celým Španělskem, směrem k Pyrenejím (pohoří tvořící
přirozenou francouzsko-španělskou hranici), postupují Tunisané a
Alž ířané - muslimské národy, které se rovněž nechaly vtáhnout do
celosvětového konfliktu militantními nábož enskými uskupeními
staré Persie. Společně s nimi postupují směrem na sever Libyjci a
Púnové, ale i vojenskáuskupení Velké Albánie (Albánie, jugoslávskáprovincie Kosovo pole a část Makedonie).

Ú tok na Francii.
Nepřítel se opevní v oblasti jihovýchodní Francie.
V zemi zavládne zděšení.
Přístavní města Fréjus, Antibes a později i město Nice, pevnosti
střež ící přístup z moře, jsou obsazeny nepřátelskými vojsky. Drancování, násilí a smrt budou považ ovány za zcela normální a zákonité projevy války.
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Centurie VII./ 19
Le fort Nicene ne sera combattu:
Vaincu sera par rutilant métal.
Son fait sera un long temps débattu,
Aux citadins étrange é(f)pouvantal.
Obrana Nice se nepřipojí k boji:
(neboť) dobyta skrze č ervenězá řící (lesknoucí) kov.
Ten skutek byl dlouhý č as roková n,
obč ané budou tou podivností vystraš eni.
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Obránci města Nice (jihovýchodní část Francie poblíž obsazeného města Antibes) budou decimováni novou neznámou zbraní,
jež byla proti nim použ ita útočícími orientálními vojsky.
Nezapojí se do dalšího boje, neboť budou velmi vystrašeni.
Novázbraň - červeně lesknoucí se kov - nadlouho postraší jejich
odvahu a dlouho bude o této podivné zbrani mezi občany diskutováno. Zmíněnou zbraní by mohl být i jistý druh neutronové bomby,
jež zabíjí vše ž ivé urychleným tvrdým zářením, přičemž majetek
obětí zů stáváneporušen. Výchozím materiálem pro její výrobu má
být „červenártuť“ - červeně lesknoucí se kov, jenž byl, pravděpodobně zejména v letech 1989 - 96, pašován z území bývalého Sovětského svazu do tzv. teroristických zemí.
Je mož né, ž e tato high-tech použ itáproti obránců m v Nice bude
jednou z ojedinělých vojenských operací, jejímž cílem bude ověření účinků této zbraně (další vojenské operace nejsou ohrož eny,
neboť radiace krátce po použ ití rychle klesá).
Centurie III./ 90
Le grand Satyre & Tigre de Hircanie,
Don presenté á ceux de l´Ocean:
Le chef de classe istra de Carmanie
Qui prendra terre au Tyrren Phocean.
Velký Satyr a Tygr z Hirká nie,
představující (se jako) dar celého oceá nu:
vůdce ná mořní flotily připlouvající z Karmá nie
se zmocní zeměu přístavu Phocean (Marseille).
Vojenské operace ve Středozemním moři směřující na přístav
Marseille jsou vedeny válečnou flotilou. Jejím domovským přístavem jsou již ní břehy Perského (Arabského) zálivu (Karmánie - již ní
přímořské oblasti Íránu). Nejvyšší velící dů stojník této invaze se
bude pokládat za dar celého oceánu a nechá se nazývat Tygrem
z Hirkánie (Hirkánie - severní část Íránu lež ící na březích Kaspického moře). Slovem Satyr naopak vyjadřuje Nostradam jeho jistý
stupeň vilnosti a hrubé smyslnosti vyznačující se až polozvířecí
hrubostí.
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Perské loďstvo v přísném utajení opouští Perský záliv, aby podél břehů Arabského poloostrova zakrátko vplulo Adenským zálivem do Rudého moře. Suezským prů plavem pak do Středozemního
moře a odtud, skryto ostrovy Sardinií a Korsikou, do Ligurského
moře. Předstíraný útok na Janov se nekonáa válečnáflotila nečekaně obrací a zamíří směrem na přístav Marseille.
Centurie I./ 18
Par la discorde négligence Gauloise,
Serra passage a Mahammet ouvert:
De sang trempé a la terre et mer Senoise,
Le port Phocen de voiles et nefs couvert.
Roztržkou s francouzskou nedbalostí
se otevře Mohamedovi přístup:
zeměa Středozemní moře se vaří v krvi,
marseilleský přístav je úplněucpá n plachtami a loděmi.
V tentýž okamž ik, kdy spojená jihovýchodní invazní armáda
zaútočí ze směru Pyrenejského poloostrova, se již velmi těž ce bojuje na celém již ním francouzském pobřež í. Vody i země se zbarvují
krví obránců i útočníků . Největší boje budou podle Nostradama
probíhat zejména v oblasti Marseille.
Velké překvapení, jež nemělo být překvapením.
Pokud se Nostradam nemýlí. Nicméně je jistě velmi prozíravé
spoléhat se i na tuto „milou“ eventualitu.
Centurie I./ 90
Bordeaux, Poitiers, au son de la campane
A grande classe ira iusqu á Langon.
Contre Gaulois sera leur Tramontane,
Qund monstre hiedeux nai(f)tra pres Orgon.
Bordeaux, Poitiers, a v celém jejich okolí (venkově)
velké loďstvo až do Langonu.
Proti Francouzům jejich severní vítr tehdy,
až se ohyzdné monstrum zrodí u Orgonu.
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V celém širokém okolí Bordeaux a Poitiers (města lež ící v západní níž ině směrem k Atlantickému oceánu) se urychleně připravují na obranu. Z Atlantiku míří k západnímu pobřež í Francie velké
uskupení válečných lodí. Invazní jednotky míří do zálivu Gironde a
útok bude veden až po Langon (lež ící na řece Garonně, jež se vlévá
do zálivu Gironde). Vane silný severní vítr. Pokud nepřítel použ ije
chemické, či bakteriologické zbraně, ohrozí celou níž inu, v ní lež í
západní, střední a severní část Francie. A Nostradamovi vetřelci tak
přemýšlejí. Právě tehdy se u Orgonu (v jihovýchodní Francii) objeví neobyčejnápodívaná: zrodí se ohyzdné monstrum. Atomový
hřib?

Útok se vyvedl v těch nejlepších barvách. Všechno obyvatelstvo z povodí řek lež ících dílem ve Španělsku (v údolí Iberských
hor v celém povodí řeky a poblíž města Zaragozy), Francii, Švýcarsku a
Itálii - nepřijde prý o svoji podívanou.
Dílem je zajato a usmrceno, jiné utopeno. Loveno jako zvěř.
Francie a okolní státy jsou v šoku.
Nepřítel neznáoddechu a hotoví se k dalšímu úderu.
Přístavní města Narbonne, Marseille a Toulon stále ještě zadrž ují příval útočníků . Města na úpatí přímořských Alp - Fréjus, Antibes a Nice jsou již v okupační zóně.

Centurie I./ 46
Tout aupres d´Aux, de Lectoure et Marmande
Grand feu du ciel en trois nuits tombera:
Cause aviendra bien stupende et mirande:
Bien peu apres laterre tremblera.

Centurie III./ 75
Pau, Veronne, Vicenze, Sarragousse,
De glaives loings terroirs de sang humides:
Peste si grande viendra á la grand gousse,
Proches secours & bien loing les remedes.

Poblíž Aux a kolem Lectoure a Marmande
padá po tři noci z nebes velký oheň:
příč ina je Slunce a Mars ve Lvu:
š těstí je má lo při zemětřesení.
V oblasti bojů kolem měst Bordeaux, Pau a Poitiers jsou bombardována další města - Aux, Lectoure a Marmande. Noční nálety,
či raketové útoky, přinášejí po tři noci z nebes zmar a oheň.
Centurie III./ 12
Par la tumeur de Heb, Po, Tag, Timbre & Rosne,
Et par l´e(f)tang Leman & Aretin,
Les deux grands chefs & cité de Garonne,
Prins, morts noyéz. Partir humain butin.
Z povodí Ebro, Po, Tagu, Tibery a Rhôny,
ale i od jezera Léman a Aretin,
dva velcí vůdci a obč ané z měst kolem Garonny zajati,
dílem usmrceni, utopeni. Lidská kořist odchá zí.
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Pau, Verona, Vicenza, Zaragoza,
zbraněmi na dlouho krví zvlhla půda:
velkou ná kazu přinese velký lusk,
blízko pomoci, ale velmi daleko k uzdravení.
Město Pau (jihozápad Francie), Verona a Vicenza (severní
Itálie) a Zaragoza (Španělsko) - všude zvlhla pů da v třetí vyvolané
potopě krve. Přijde velkánákaza z objemných zařízení připomínajících Nostradamovi obří lusk. Speciální vojska vysazují tato semena smrti nejen na dobytých územích, ale i všude tam, kam dosáhne
akční rádius jejich leteckých sil.
Č íhající smrt překvapí obránce v okamž iku, kdy se „jako na
povel“ lusk otevře. Zdánlivě snadnápomoc postiž eným se změní v
horor. Nákazu nebude mož no vyléčit.
***
Španělsko a Itálie okupovány. Řecko, Chorvatsko, Dalmácie a
Č ernáHora výchozí základnou dálněvýchodního útočníka. Srbsko
zničeno. Makedonie prozatím v relativním klidu.
I 139 I

P Á D FR A N C IE

Muslimské země Albánie a Bosna osvobozeny. Kosovo připojeno k Albánii. Turecko opět pravověrnou zemí. Bulharsko připojeno k Turecku, Rumunsko vylidněno - podunajskácesta směrem
na západ uvolněna.
Centurie VIII./ 21
Au port de Agde trois fustes entreront,
Portant línfect, non foy & pestilence,
Passant le pont mil milles embleront,
Et le pont rompre á tierce resistance.
Do přístavu Agde vniknou tři střely nesoucí zamoření,
nikoli víru, ale odporný morový zá pach,
na ruš ném mostěrá zem milion (prchajících),
a most se lá me, ač trojná sobněodolný .
Po prvním momentu překvapení se zbytky francouzské obrany
zkonsolidují a zaujmou obranné pozice v povodí řeky Rhôny, oblasti Francouzského středohoří a na úpatí Alp.
Jakékoli spojení se střední a severní Francií neexistuje.
Nepřítel postupuje na Paříž směrem od Atlantického oceánu.
Vzápětí přichází další vlna útoků , které jsou vedeny s největší
mož nou brutalitou proti civilnímu obyvatelstvu.
Nikdo nebude ušetřen.
Do přístavu Agde proniknou tři střely, jež dle Nostradama nejsou nosiči víry - nesou zamoření a odporný morový zápach.
Jako řádní plátci daní si mů ž eme dnes „vybrat“ i způ sob usmrcení. Z nepřeberného množ ství smrtících bakteriologických a chemických zbraní, které pro nás naši prozíraví vů dci již dnes připravují, je jasné, ž e není úniku.
Z tajných laboratoří vykročily do světa nejen prapodivní meningokové, ale i smrtelné bakterie infikované ještě smrtelnějšími
viry. Od obyčejné Legionely, přes sněť slezinnou až po dýmějový
mor. Nepřátelské zdravotnictví musí být řádně vytíž eno.
AIDS, Ebola, šílené krávy, infekce těž ké cukrovky, rakoviny,
infarktu, zápalu plic, ale i ostatní viry vyvolávající libovolnou
smrtelnou nemoc.
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Nepřítel máumírat co nejbolestivěji. Roztodivné shluky plynů
ničící na vás i ve vás vše, co by mohlo komusi připomínat cokoliv
lidského.
A proto není divu, ž e i v Nostradamově verzi budoucnosti
prchají miliony zděšených ze zamořených míst, aby zachránily
alespoň své holé ž ivoty. Trojnásobně přetíž í mostovou konstrukci
a ta se pod vahou zběsilého lidského hemž ení - rozlomí.
Centurie I./ 72
Du tout Marseille des habitans changée,
Course & poursvite iusqu´au pres Lyon,
Narbon, Thoulose par Bordeaux outragée,
Tuez, captifs presque d´un million.
Vš echno obyvatelstvo Marseille změněno,
běží proná sledová no až k Lyonu,
Narbonne a Toulouse potupeny skrze Bordeaux,
téměřmilion usmrcen a zajat.
Jakási podivnáproměna postihne obyvatele Marseille. Obrana
přístavu i celého města se zhroutí. Lidé z postiž ených regionů zděšeně prchají před postupující arabskou armádou. Mnozí jsou pronásledovateli usmrceni, jiní zajati. Ztráty dosáhnou v krátké době
téměř milionu. Hrů za a děs ž ene prchající až do Lyonu.
Nepřátelské letecké svazy startující z obsazeného španělského
území bombardují francouzskáměsta v celém povodí řeky Garonne
a vše v údolí severně od francouzských Pyrenejí (Bordeaux, Toulose, Narbonne). Představitelé Bordeaux se domnívají, ž e posádky v Narbonne a Toulouse jednaly zbaběle, když nepřispěly na
pomoc a nepokusily se postupujícího nepřítele zastavit.
Marseille je neobyvatelná.
Centurie IV./ 94
Chasses seront deux grands fréres d´Espagne.
L´ai(f)ne vaincu sous les monts Pyrenées:
Rougir mer, Rosne, sang Leman d´Alemagne,
Narbon, Blyterre, d´Agath contamines.
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Velcí dva bratři budou proná sledová ni ze Španělska.
Starš í poražen pod Pyrenejemi:
moře zrudlo, Rhôna, krev od Léman, Německo,
Narbonne, Béziers a Agde - vš e kontaminová no.
Bitva probíhající pod Pyrenejemi - v povodí řeky Garonny - je
skončena a prchající armády jsou krátce pronásledovány.
Moře v oblasti útoků se zbarví do ruda.
Vzápětí následuje další vzdušný útok, tentokráte na povodí řeky
Rhôny. Střely míří i na Švýcarsko a Německo. Příznivé větry zanášejí nákazu do širokého okolí. Za krátký čas je kontaminována velkáčást západní a střední Evropy. Miliony umírajících a zděšení.
Centurie IX./ 44
Migrez, migrez de Geneve trestous,
Saturne d´or en fer se changera,
Le contre RAYPOZ exterminera tous,
Avant l´avent le ciel signes fera.
Putujte, opusťte Ženevu (vy uvnitř),
Saturn promění (vaše) zlato v železo,
(kdo je) proti RAYPOZ vš ichni vyhubeni,
před adventem se objeví na obloze znamení.
Od neúspěšné letní ofenzivy spojeneckých vojsk (Nové
ligy) v Itálii uběhly čtyři nekonečné měsíce a v adventním čase
(čtrnáct dní před Štědrým dnem) se objeví na ž enevské obloze
neklamné znamení přicházejícího prů švihu.
Všichni obyvatelé Ženevy zahynou, pokud neuposlechnou varování Michaela de Nostradama přicházejícího z hloubi dávného
středověku.
Švýcarsko přestane být neutrální zemí právě v tom okamž iku,
kdy se vů dcové jihovýchodního agresora rozhodnou k obchvatu a
útoku do týlu francouzské armády (střední a severní Francie).
Švýcarská překáž ka na sever Evropy a směrem do Německa
zmizí a zlato ve švýcarských sejfech se promění v nepotřebný brak.
Další smrtelný úder bohatému Západu a Severu.
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Někteří badatelé se domnívají, ž e Raypoz je přesmyčka slova
Zepyera. Přesně tak se totiž prý jmenuje známáíránskározhlasová
stanice mající na starost zahraniční vysílání.
Ve skutečnosti je v pů vodním textu anagram TAYPOZ.
Centurie VII./ 10
Puanteur grande sortira de Lausanne,
Qu´on ne saura l´origine du fait.
L´on mettra hors toute la gent lointaine,
Feu vu au ciel, peuple étranger désfait (deffait).
Velký smrad vychá zí z Lausanne (město záp. Švýcarska),
ale není jistý jeho původ (příčina).
Vš echen lid se musí vzdá lit,
oheň vzhledem z nebe, lidé podivněztrhaní
(se splihlými vlasy).
Cosi podivného postihne západní část Švýcarska. Není známo
kdy, ani proč. Lze se jen domýšlet, ž e se obyvatelé Lausanne stanou oběťmi chemického útoku. Jednoho dne začne z jejich města
vycházet neuvěřitelný zápach.
Tak velký, ž e se lidé z okolí i samotného města musí vzdálit od
zdroje, ze kterého zápach vychází.
Centurie VI./ 81
Pleurs, cris et plaints, hurlemens, effrayeurs,
Coeur inhumain, cruel Roy et transy:
Leman, les i(f)les, de Gennes le maieurs,
Sang é(f)pancher, fromfaim á nul mercy.
Plá č , křik a sténá ní, řev, hrůzy,
srdce nelidské, krutý krá l a úzkost:
Léman, ostrovy, vyš š í ze Ženevy,
krev vylitá , hladová pš enice a žá dné slitová ní.
Švýcarsko obsazeno vojsky postupujícími do Francie. Vojenským velitelem Ženevy se stane nelidský a krutý vládce.
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Právě ten, jenž terorizoval obyvatelstvo i na středomořských
ostrovech. Zvláště nemilosrdně budou vyvraž ďováni dobře situovaní z tzv. vyšších tříd.
Po celé zemi se bude ozývat nářek a pláč. Strach a děs znásoben
neúrodou a hladem.
Smrt kosí lid po stovkách.
Centurie VI./ 44
De nuict par Nantes L´yris apparoi(f)tra,
Des arts marins susciteront la pluye:
Urabicq goulphre, grand classe parfondra,
Un monstre en Syxe na(f)tra d´ours & truye.
V noci se u Nantes objeví duha,
(skrze) ná mořní umění vybudit déš ť:
Arabský zá liv, velká flotila vypá lí barevnou vrstvu,
v Saxonii se zrodí monstrum: medvědo-svině.
Poblíž Nantes - na severozápadním pobřež í Francie - se objeví
třpytící se duha. To samo o sobě není nic pozoruhodného, pokud se
tak ovšem nestane za hluboké noci. Pak nezbývánic jiného, než
označit noční barevnou duhu u Nantes za velmi neobvyklou podivnost.
Nostradam je naopak přesvědčen, ž e jisté námořní umění - vybudit v budoucnosti umělý déšť nad jakýmkoli územím - nebude až
tak velkým problémem.
Uměle vyvolaná změna počasí přijde z Arabského zálivu
(Goulfe - záliv; goufrre - propast, záhuba).
V té chvíli velkáflotila válečných lodí operující v Arabském
(Perském) zálivu použ ije jednu ze svých tajných zbraní, jež se
kdysi údajně vyvíjely i v Č eskoslovensku, a noční obloha v daleké
Francii se rozzáří barevnými duhami.
Vzápětí následují prudké deště, které znásobí účinek nejen dosavadních povodní, ale i utrpení obyvatelstva.
Právě v té době, kdy válečnými a přírodními útrapami oslabení
Francouzi se marně snaž í zastavit postup nepřítele, se v Saxonii na území bývalé NDR - zrodí monstrum.
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Hybrid připomínající medvěda a svini? Tato část je více méně
nesrozumitelná, neboť to mů ž e znamenat cokoli.
Od genetické manipulace, či záporných mutací - až po obrat
vyjadřující jakýkoli politický paskvil.
Nechme se překvapit.
Presages 112
Gresse, roüilleure, pluyes & grandes playes,
Preserver femmes, seront caute plus que blanc.
Mort de plusieurs, peste, fer, faim par hayes.
Ciel sera veu quoy dire quíl reluit.
Kroupy, rezavění, deš těa velká neš těstí (rány - plaies),
ochrana žen, budou rozpá leny více než do běla.
Mnozí zemřou, ná kaza, zbraně, hlad skrze ploty.
Na nebi bude cosi, o č em se bude říkat, že se to třpytí.
Právě tehdy, kdy se ve Francii objeví na nebi tajemnázáře, se
spustí přívaly deště. Rozvodněné řeky nadlouho opět zatopí mnohé
provincie. Objeví se hlad. Zatímco mnozí zemřou v bojích, jiní
zhynou hladem a infekční nákazou, jež vzápětí vypukne.
Centurie I./ 20
Tours, Orleans, Blois, Angers, Reims & Nantes.
Citey vexes par subit changement.
Par langues e(f)tranges seront tenduës tenres,
Fleuve, dards, Renes, terre & mer tremblement.
Tours, Orléans, Blois, Angers, Reims a Nantes.
Města tý raná ná hlý mi proměnami.
Skrze cizí jazyky udržová ny v neustá lém napětí,
vlny, střely, Remeš , zeměa moře se otřá sají.
Druhávlna vylodění orientálního agresora na atlantické pobřež í
Francie směřuje hlubokým zálivem k městu Nantes, dále povodím
řeky Loiry na města Angers, Tours, Blois a Orléans.
Jakákoli obrana se zdámarností.
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Celé kraje ve střední níž ině jsou stále zatopené a uměle vybuzený déšť ochromuje zásobování. Spojení prakticky neexistuje.
Nyní nastávározhodující fáze bojů a obě strany zvyšují intenzitu i druhy nasazených zbraní.
Presage 72
Portenteux fait, horrible et incroyable!
Typhon fera esmouvoir les mechans,
Qui puis apres soustenus par le cable,
Et la pluspart exilez sur les champs.
Zpřístupnit č in, (jenž ) je hrozný a neuvěřitelný !
Tajfun bude vybuzen bídností,
jež je skryta v kabelu,
a větš ina postupněvyhná na do polí.

Postup jihovýchodních armád na Paříž.
Směr postupu nenechávánikoho na pochybách, ž e konečným
cílem útoku je Paříž . Na východě obsazené Evropy se již formují
vojenské jednotky. Útok bude veden ze Švýcarska a Německa.
Paříž bude obklíčena a město Remeš (Reims) obsazeno.
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Hrozný a neuvěřitelný čin.
Nicméně pozoruhodný poznatek temného středověku.
Pobouřený Nostradam je viditelně šokován činem lidských
zrů d, jež se zabývají ničemnostmi a cílenými útoky proti ž ivotu na
této planetě.
High-tech umož ňující krátkodobé, ale i dlouhodobé změny
klimatu, atmosférické poruchy s následnými dlouhodobými dešti, či
naopak hladovásucha, silné hurikány ničící předem vybranáúzemí,
se zdají být výplodem sci-fi literatury.
A přesto již dnes existuje vyspělátechnika, jež mů ž e způ sobit
změny ž ivotního prostředí.
Na Aljašce (Gakona) je budován systém, jenž umož ní vysílat
do ionosféry soustředěnou elektromagnetickou energii o výkonu
dosahujícím téměř dvou miliard wattů . Soustava dvacetimetrových antén máumož nit změny ve vzdušném obalu naší planety.
Nasměrovaný paprsek vysokoenergetických nízkofrekvenčních
mikrovln pravděpodobně způ sobí prudkou tepelnou změnu ve vybrané oblasti ionosféry a následně změny ve směru i síle vzdušného
proudění.
Nezodpovězenou otázkou však stále zů stává, komu přinese tato
činnost nezměrné potěšení a komu zmar.
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Stále se však nemohu zbavit dojmu, ž e středověk hovořící o kabelu budícím ničivé tajfuny mů ž e vyvolat asociace marné podivnosti.
Pokud je to vů bec povoleno.

P Á D FR A N C IE

tehdy buduje muslimský vů dce, jehož Nostradam nazývá Herkulem, cosi, co mů ž e být nazváno „Slunečním bohem“.
Ani tento výraz není zcela jasný (Aemathionem - Bohem Slunce byl nazýván jeden z francouzských králů ).

Centurie III./ 7
Les fugitifs, feu du ciel sus les piques:
Conflit prochain des corbeaux s ébattants,
Se terre on crie aide, secours seliques,
Quand pres des murs seront les combattants.
Uprchlíci, oheň z nebe na jejich zbraně:
blízký konflikt létajících stvůr (krkavců , či tech. konzolí),
na zemi křik o pomoc, přispění na pomoc,
zatímco poblíž zdí probíhající boje.
Oheň z nebes padástřemhlav na prchající francouzské jednotky. Zakrátko jsou východní letecké svazy napadeny francouzskými
letouny a na obloze lze spatřit leteckou bitvu.
Tehdy, jestliž e si verš správně vysvětlujeme.
Nářek umírajících a křik o pomoc se rozléhápo celé Francii,
zatímco jiní ještě statečně bojují u zdí měst.
Centurie IX./ 93
Les ennemis du fort bien e(f)loignez,
Par chariots conduit le bastion.
Par sus les murs de Bourges e(f)grognez,
Quand Hercules ba(f)tira l´Aemathion.
Nepřá telé se rychle odsunou,
vozy přijedou k hradbá m.
Vzhůru nad zdmi Bourges bruč í,
zatímco Herkules buduje Aemathion.
Č ást nepřátelských sil postupujících směrem na Paříž se rychle
přesune se svými bojovými vozy k městu Bourges (v centrální
Francii). Nad rozvalinami města přelétávají bojové letouny a právě
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Dobová kresba - zatč ení francouzského krá le ve Varenne roku
1791, když Michael Nostradam velmi přesněpopsal tuto situaci o
230 let dříve.
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Strach usadil se na řasá ch
a srdce bilo na poplach.
Sebral jsi v rose skrytou něhu,
hebce jak vlnka k svému břehu,
přiš el jsi ke mněpo š pič ká ch.

Velká Tartarie
Centurie V./ 54
Du pont Euxine & la grand Tartarie,
Un Roy sera qui viendra voir la Gaule:
Traspercera Alane & l´Armenie,
Et dans Bisance lairra sanglante gaule.
Z mostu Euxine a Velké Tartarie,
jeden krá l, jenž bude pozorovat Galii:
potá hne přes Alá nii a Arménii,
a poblíž Byzance nechá zakrvá cenou hůl.
Není tajemstvím, ž e Nostradam hovoří v některých svých verších o Velké Mongolii, či velikánu z Asie.
Jednoho krásného dne vykročí, v souladu s mnoha dávnými
věštbami, vojska dálněvýchodní mocnosti směrem na západ. Do
Evropy utápějící se právě v rychle postupující dekadenci a marné
hrabivosti.
K valící se mnohamilionové armádě se postupně připojují hordy nábož enských fanatiků touž ících zničit Satana přímo v jeho
odporném doupěti.
Umírat však nebudou staří mazaní vů dcové, kteří vše vymysleli.
Tisíce krutých smrtí a bolestné utrpení čekávětšinou na mladé a
nezkušené chlapce.
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V ojskaV e lké Tar tar ie aJihovýc hodu sm ìøujído Nìm ec ka.
Velikán z Asie dorazí do Turecka v pravou chvíli, aby společně
s arabskými vojsky operujícími v tomto prostoru zamířili do Bulharska.
Tureckáobrana již neexistuje. Vojenské šiky postupují podél
toku Dunaje opuštěným Rumunskem, ale nedaleko Sedmihradska
(Dácie) se poprvé střetnou
s maďarskou armádou, jež zároveň čelí útoku perských vojsk z
jihoslovanského teritoria.
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Valící se masy východních armád projdou nejen skrze Maďarsko, ale posléze i Rakousko „jako nů ž máslem“.
Centurie V./ 43
La grand ruine des sacrés ne s´élogne,
Provence, Naples, Sicille, Seez et Ponce,
En Germanie, au Rhin et la Cologne,
Vexés á mort par tous ceux de Magonce.
Velké ruiny svatý ch nejsou (časově) vzdá lené,
Provence, Neapol, Sicílie a svatý vý hled papeže,
v Germá nii, v Kolíněi na Rý nu,
zranění a mrtví po celé Magonii (Němcích).
Ještě doutnají trosky Vatikánu, ale i měst v Provenci (již ní
Francie), v Neapoli, na Sicílii a již čekápodobný osud celé kraje i
města v Germánii.
V Kolíně nad Rýnem, ale i po celém Německu budou zranění a
mrtví.
Právě tehdy, až z Rakouska, Itálie a Švýcarska dorazí první
okupační jednotky Velké Tartarie.
Německo nebude pro „Velkého Kemela“ větším problémem.
Vynález, jenž Němci po celástaletí praktikovali vů či svým sousedů m při svém pochodu na východ (Drang nach Osten), bude také
úspěšně použ it.
Č tyři miliony muslimských „gastarbajtrů “ vytvoří v Německu
své muslimské „Sudety“ se vším všudy. To, co bylo vž dy mistrně
připravováno východním sousedů m, přijde tentokráte z východu.
„Utlačovaní“ budou radostně očekávat velký okamž ik svobody,
kdy se konečně z Rýna napije na sever a západ spěchající „velbloud“.
Centurie X./ 31
Le sainct Empire, viendra an Germanie.
Ismaëlités trouveront lieux ouverts,
Anes voudront ausii la Germanie,
Les soustenans de terre tous couverts.
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Svatá říš e vstoupí do Německa.
Ismaelité (islám) naleznou otevřené dveře,
oslové by rovněž rá di (chtěli) Německo,
obhajoba zeměvš ak vš e zahalí.
Je až s podivem fakt, ž e si právě tento verš vykládal Adolf Hitler tak, ž e on sám je představitelem slavné a svaté Říše, jež vstupuje do Německa. Zjevně se mýlil.
Turci, ale i ostatní muslimské národy, nalézají v Německu otevřené dveře. Jejich pracovitost je vítanáa demokratický stát vytváří
pro nově příchozí gastarbajtry takové podmínky, které by doma, ani
náhodou, neměli.
V rámci nábož enských svobod jsou pro ně stavěny mešity. Jejich problémy se však nutně stávají postupně i problémy samotných
Němců . Mnozí z příchozích se stávají ekonomicky silnými a jejich
politický vliv neustále roste.
Snahy nacionalistů vyjdou i tentokráte naplano a soudy jako
vž dy popostrčí vše do takové úrovně, kdy se nikdo nedoví, jak málo
je hodně. Č as se nachyluje. I pro nás...
Centurie V./ 68
Dans le Danube & Rhin viendra boire,
Le grand chameau ne s´en rependira:
Trembler du Rosne & plus ceux de Loyre,
Et pres des Alpes Coq le ruinera.
Přijde se napít z Dunaje a Rý na,
velký velbloud, nic nelze změnit:
třesou se ti u Rhôny a ješ těvíce na Loiře,
poblíž Alp jej Kohout znič í.
V několika směrech vstoupí Ismaelité a jejich spojenci do Německa. Zaútočí z Dalmácie, Slavonie, Švýcarska a Rakouska, ale i
mohutnými leteckými výsadky z Apeninského poloostrova.
Útok je podporován vojenským uskupením Velké Tartarie rychle postupujícím Podunajskou níž inou směrem od Rumunska a Maďarska.
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Německo postiž ené v minulosti, tak jako jiné středoevropské
státy, velkými zátopami a následnými sociálními nepokoji v Saxonii (NDR), je záhy obsazeno.
Č ást nacionalistů východních autonomních oblastí německé říše, lež ících na části území bývalého Č eského státu, úzce spolupracuje s postupujícími vojsky.
Polsko ohrož ené stále se stupňujícími německými územními
pož adavky, se stáváspojencem Arabů .
Saxonie (NDR) vyhlašuje samostatnost.
Spojené státy, postiž ené nečekanými přírodními katastrofami,
čelí jen s obtíž emi hospodářskému chaosu, Itálie je v rozkladu,
Španělsko poraž eno, Anglie z velké části zatopena, Francie napadena, Rumunsko vylidněno, Maďarsko okupováno.
Jedinábojeschopnáarmáda - ruská- je však zmítanápolitickými zmatky vyplývajícími z hospodářského chaosu, jímž je Rusko
dů myslně dlouhodobě postiž eno. Snad proto, aby ruské tanky nedojely ani do Moskvy - natož do Jugoslávie?
Nic nemů ž e zastavit postup orientálních vojsk na sever a západ
Evropy.
Francie s velkými obavami očekává útok z dalších směrů z Atlantického oceánu a z oblasti Alp. Obyvatelstvo příhraničních
měst je evakuováno a nepřítel poblíž Alp rozdrcen.
Centurie III./ 53
Quand le plus grand emportera le prix,
De Nurenberg, d´Ausbourg, et ceux de Basle,
Par Agrippine chef Frankofort repris,
traverseront par Flamant jusqu´en Gale.
Když si jeden veliká n odveze s sebou odměnu,
z Norimberka, Augsburgu, ale i z Basileje,
skrze Agrippinu (Kolín nad Rýnem) vůdce Frankfurt dobude,
pronikne přes Flandry do Francie.
Jeden z dálně- a blízkovýchodních vojevů dců , vítěz od Norimberka, Augsburgu (Německo) a Basileje (Švýcarsko), pronikne z Kolína nad Rýnem a obsadí Frankfurt.
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ObklíčeníPaříže jihovýchodními armádami.
Později se jeho vojska urychleně vydají přes Belgické Flandry,
aby zaútočila na sever Francie - podobně, jako kdysi německohitlerovskáválečnámašinerie.
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Vojenskásituace Francie je v tomto okamž iku velkých zátop
velmi váž ná.
Zásobování potravinami a léky selháváa některé oblasti jsou
zasaž eny hladomorem.
Centurie VI./ 80
De Fez le regne parviendra a ceux d´Evrope,
Feu leur cité & lame tranchera.
Le Grand d´Asie terre & mer a grand troupe,
Que bleux, peres, croix a mort dechaffera.
Z Fezu se vlá da rozš íří na celou Evropu,
oheň znič í jejich města a ostrou č epelí rozseká .
Veliká n z Asie přivede po zemi i moři velké vojsko,
tehdy, kdy modří, otcové a kříž k smrti obnaženi.
Z Fezu (Maroko - severní Afrika) přijde vláda (islámu) nad
celou Evropou. Vše je dokonáno. Města a vesnice lež í v doutnajících rozvalinách a zdáse, ž e je vše ztraceno.
Blíž í se však další pohroma.
Do Evropy dorazí první vojska Velikána z Asie - velkého spojence Fezu. Miliony hladovějících vojáků přicházejí po souši i moři, ze všech stran.
Tehdy jsou modře opřilbovaní (vojáci OSN), církevní otcové
(podle jiných Peršané) a křesťané vystaveni smrti. Vítězové likvidují vše, co považ ují za nutné.
Č lenové vlád a představitelé armádních velení jsou pozatýkáni
a popravováni společně s drogovými mafiány, prostitutkami a zloději. Nekonečné proudy poraž ených armád jsou odváděny do sběrných táborů kamsi na Dálný východ.
Nemoci, hlad a podivné nákazy decimují však nejen obyvatelstvo, ale i nově příchozí. Hlad se objevuje hned tu a zas tam, až
vypukne velký hladomor.
Vítězové jen s velkými obtíž emi zabezpečují potraviny pro své
armády.
V zajateckých táborech se objevuje kanibalismus.
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Centurie VII./ 49
Saturn au boeuf joue en l´eau, Mars en fléche,
Six de Février mortalité donnera,
Ceux de Tardaigne á Bruges si grande bréche,
Oúá Ponteroso chef barbarin mourra.
Saturn v Bý ku, Jupiter ve Vodná ři, Mars ve Střelci,
š estý únor uvidí smrt,
celá Taraine a Bruggy, v (čase) velkého průlomu,
vůdce barbarů zemře na Rudém mostě.
Šestého února, právě tehdy, když nastane zmíněnákonstelace
planet, v čase velkého prů lomu do severní Francie, spatří smrt celá
Taraine (severní Francie - kraj kolem měst) a obyvatelé Brugg
(severozápadní Belgie). Tehdy stanou arabsko-tartarské jednotky
na samém severu Evropy. Při velkém prů lomu - poslední vojenské
akci proti zbytků m odporu na severu Francie zahyne i jeden z význačných arabských generálů . Vše se zdábýt ztraceno a nic nebrání dalšímu postupu do Paříž e, střední a západní Francie.
I když ...
Č ást vítězných arabských vojsk se obrátí na východ, aby dle
dohod zaútočila ze severozápadní Evropy na Rusko, kde se doposud marně pokoušejí armády Velké Mongolie a Polska udolat severského medvěda...
***
Nechť váž ený čtenář nyní sám posoudí, zda popisované děje
třetí uměle vyvolané potopy krve jsou fikcí, zlatým věkem lidstva,
či varováním přicházejícím z temného středověku.
S dalšími verši Nostradamovy vize o třetí vyvolané potopě krve
a katastrofickými dů sledky se mů ž eme setkat v druhém dílu této
knihy. Nikoli však proto, abychom se vzájemně strašili budoucími
pohromami, které snad nikdy nepřijdou - zvláště tehdy, bude-li naše
přítomnost zcela odlišnáod Nostradamových vizí...
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An gloa quita n ie

Slovní
k
Aem a thion
Ak vilon (Aquilon )

Aquilin
Ak vitán ie
(Aquita n ie)

Aem on a
Aen oba rbus
Agrippin a
Allobrogové
Allobrox
An drogin

Ludvík XIV., slun eè n ík rál
Sever - zde sever Evropy, è i seversk é
státy - Spojen é státy. Z da lze pod
ten to pojem za hrn out i R usk o n en í
jisté.
a k vilin - orlín os
k olem rok u 13 3 pø. n . l. sousedíúzem í
Aquita n ie n a severu s G a lií, n a
vý c hodì s N a rboa (Volsk ové) a n a
jihu za sa huje, v obla sti Pyren ejí, a 
do severn íH ispán ie (pa n ìlsk o).
A právì n a tom to územ í (La R oc helle, Bordea ux, Pa u a Toulouse),
dle N ostra da m a , v budouc n osti probìhn e n ejen in va ze O rien tálc ù, a le
pozdìjiiin va ze spojen ec k ý c h vojsk .
Kolem rok u 110 n . l. (za vlády
c ísa øe Augusta ) se Aquitán ie posouvá
spíe n a sever a je jedn ou z øím sk ý c h
provin c ií rozprostíra jíc í se od Atla n tic k ého oc eán u a  k Fra n c ouzsk ém u
støedohoøí - dn es støedozápa dn í provin c ie Fra n c ie.
Aequita in e - té è ástpa n ìlsk a
Lubla ò
rudovous, k rál Vik tor Em a n uel II.
C olon ia Agripin a - Kolín n . R ý n em støedisk o øím sk éprovin c ie v G erm án ii
k eltsk ý k m en ijíc í k dysi n a jihu
Fra n c ie
dvojpohla vn íbytost- herm a frodit.
V tom to pøípa dì vytvoøen ý gen etic k ý m in en ý rstvím .
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Ak vitán ie - k ra jv jihozápa dn í Fra n c ii,
jen  byl, a dle N ostra da m a opìtbude,
obsa zen An gly a n a zván An gloa k vitán ií
An tioc hie
obla stv n yn ìjíSý rii
Arethúsa
(la t. vodn í n ym fa , prom ìn ìn á bohyn í ArArethusa )
tem idou ve vodn í pra m en n a ostrovì
O rtygii - poblí Syra k us. O tec jejího
syn a Aba n ta , pozdìjího vládc e Fók idy, byl sám Bùh m oøí Poseidon
(N eptun ).
Arethúsa - té m ìsto v Sý rii
Ares
øec k ý bùh válk y
Arm oric a
N orm a n die
Artem is (la t.D ia n a )
dc era boha D ia a titán k y Léty, bohyn ì
lovu, pøírody a M ìsíc e - zák rytn ì té
turec k áøíe, è iIslám sa m otn ý
Auson ie
region v Itálii
Ava rirum
fr. m ìsto Boureges
Ba etis
pa n ìlsk o
Ba rc in
Ba rc elon a
bárk a
loïk a sv. Petra , k a tolic k ác írk ev
Ba sta rn
Polsk o, té k m en ijíc ík dysiv Polsk u
Bra ga m a s
Portuga lc i
Burdiga la
fr. m ìsto Bordea ux
C a lpe, C a lpre
G ibra lta r - H era k lovy sloupy
Èern ý m or
dý m ìjový m or - (è ern ásm rt) vyhla dil
ve 14 . století 75 0 0 0 0 0 0 lidí - polovin u obyva tel tehdejí Evropy. Ta to
sm rteln á n ák a za je pøen áen a blec ha m i k rys. N ìk olik hodin po n ák a ze
vystoupí tìlesn á teplota obìti n a 4 0
stupò ù. Teploty doprovází n esn esiteln ébolestisva lù. M ízn í uzlin y se zvìtují - n a plò ují se hn isem . N evoln osta
zvra c en í provázejí rozpa d psyc hik y.
Sm rt se dosta ví do n ìk olik a da líc h
hodin . O bìje zc ela n a pln ìn a hn isem .
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C a ppa M a gn a

Velk ý k lobouk - pa pe - bisk up - pøen esen ì c írk evn í m oc .
C a rm a n ia
jin í pobøen í obla sti Írán u leíc í v
Persk ém zálivu
C a stilie
provin c ie ve pa n ìlsk u
C im brové
germ án sk ý k m en
D a c ie
døíve vý c hodn í U hry - Sedm ihra dsk o
- dn es rum un sk é územ í, k de je pohøben bra tr è esk ého k rále Vác la va IV. sm utn ì proslulý Z ik m un d - n ìk dejí
vùdc e m n ohý c h k øíový c h vý pra v,
jejic h úk olem bylo, jak jin a k , vyhuben í k a c íøsk ého è esk ého n ároda a
k on eè n éøeen íè esk éotázk y
D euk a lión
syn Titán a Prom éthea , k terý spoleè n ì
se svojí en ou Pyrhou jak o jedin í
pøeililegen dárn íøec k ou potopu svìta
Ebora c
Y ork (An glie)
G a llie
Fra n c ie - viz trojitá G a lie - G a lie
Belgic k á(dn en í Belgie), G a lie Lugdon sk áa G a lie N a rbon sk á- historic k á
územ í øím sk é øíe (rozprostíra jíc í se
pøeván ì v hra n ic íc h dn en í Fra n c ie)
z dob c ísa øe Augusta (74 - 117 n . l.)
G ália C om a ta - G a lie Vla sa tá - dle
spec ific k ého úè esu m ístn íc h obyva tel,
G a lia Tra n sa lpin a - Z a a lpsk áG a lie
G a ulois
G a llové, Fra n c ouzi
G uien n e
vévodstvíve Fra n c ii
ha ruspic es
vìtc i vìtíc í z vn itøn ostí obìtn íc h
zvíøa t
H erbipolis
Vurzburg
H esperie - H esperidy za hra dy H esperidek - n ejza zí zápa d
tehdejího svìta - pa n ìlsk o, zde
pra vdìpodobn ì Spojen éstáty
H irc a n ia
severn í obla st Persie (dn en í Írán ),
leíc ín a pobøeíKa spic k ého m oøe (n a
severozápa dì sousedí ta to provin c ie s
Azerba jdán em a Arm én ií) se správn í
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H ister (Ister)
C hiren
In subria
iris
Ism a elité
Jovia listé
Keltové
Kohout
Kyk la dy
La n c ia
La ton a
La tium
Lusita n ie
Lutez, Lutetie
Lun gdun
M a bus
M a gn a Vequa
M a gon ze
M a rn egro
M ìdìn ý vous

M edie
M elit
M yrm idon
N a rbo
N egropon t
N eptun (Poseidon )
N ic opolis

støedisk em v Teherán u
D un a j, zák rytn ì H itler
H en ric - H en ry (a n a gra m ), presum tivn í(pøedpok láda n ý ) k rál Fra n c ie
obla st severoita lsk ého ga llsk ého
n ároda
duha , dé,vláha
Ara bové
Jupiterovy uc tíva è i, poha n é - zde
republik án i
dávn ý k m en obý va jíc í, m im o jin é, i
G a llii- zde Fra n c ouzi
zák rytn ì G a llové pota m o Fra n c ouzi
ostrovy v Ø ec k ém m oøi
pa n ìlsk o
øec k ábohyn ì bla hobytu
Itálie
Portuga lsk o
Pa øí
fr. m ìsto Lyon
k rálovn a víl
pøísta v C om a c c hio
M ohuè (M a in z)
Èern ém oøe
té R osbárd, Aen oba rd, zde spojen ec k ý gen erál, è i politic k ý vùdc e
D áln ého zápa du H esperid. Podle
n ìk terý c h ba da telù Vik tor Em a n uel
II.
územ í v zápa dn í Asii - n yn í souè ást
Irán u
M a lta
germ án sk ý k m en
N a rbon n e - støedom oøsk é m ìsto
(Fr.)
ostrov Euboa
n ám oøn ím oc - sn a d An glie, è iU SA
ústíD un a je
I 161 I

SLO V N ÍK

N oric um

k oruta n sk éAlpy se správn ím støedisk em Sa lc burk em - roditì Adolfa
H itlera , jeho N ostra da m n a zý vá
H ister, è iH a drie
O blouk
souè ást hvìzdn ého sesk upen í ve
Støelc i
O gm ion
podle n ìk terý c h ba da telù N a poleon
III. Podle m é verze vrc hn í vojen sk ý
velitel fra n c ouzsk ý c h vojsk - sn a d i
k eltsk ý legen dárn íhrdin a
Pa n n on ie
è ástSlovin sk a , Bulha rsk a a M a ïa rsk a - døíve è ástúzem íVelk éM ora vy
Pa rpa n
Perpign a n
Pa rthie
Persie
Páteè n í lid - lid svìtíc í m oha m edán i
pátek
pátý
pátápla n eta Jupiter.
V této souvislosti est n ebesk ý c h
svìtel - esttehdy zn ám ý c h pla n et.
Phok a e
M a rseille
pon t
pon tus - m ost, té pa pe
PortSelin
Ja n ov - jin íC a øihra d, dn es Ista m bul
R a pis
Pa ris (pøesm yè k a )
Sa bsk ék a pk y
R opa , té esen c e k ba lsa m ován í
Sa ra c en i
Turc i
Selin
lstivý , m ìsíc , turec k ý c ísa ø, zde
vùdc e jihový c hodn íc h vojsk , jen 
dobude Itálii
Septem trion álové
seveøa n é
Sk opec
Sk opè ác i - N ìm c i - podle zn a m en í
zvìrok ruhu
Syn a goga
 idé
estn ebesk ý c h svìtel poè ettehdy zn ám ý c h pla n et.
V této souvislosti lze c hápa t ver I./
8 0 spíe jak o útok z vn ìjíc h prostor:...z jedné z estip la net v ylehne
blesk...
Ted
N ìm ec
Trebison d
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