
Nostradamus. Toteutuneita quatrantteja 1991-2017 

Alkusanat 

 

Olen tutustunut Nostradamukseen  jo nuoresta pitäen. Perimmäinen syy kiinnostukseeni on se 

että onko olemassa joku reitti tulevaisuuteen. Haluan löytää todisteita siitä näistä 

Nostradamuksen säkeistä. 

Monilla ihmisillä on kokemuksia tulevista tapahtumista lähinnä unien tasolla. 

Niin on myös allekirjoittaneella, jotka ovat myöhemmin toteutuneet kirjaimellisesti. 

Olen suhtautunut erittäin kriittisesti näihin Nostradamuksen kirjoituksiin, 

mutta täytyy myöntää että muutama quatrain on mielestäni toteutunut minun elinaikanani. 

Olen syntynyt 1948 ja toteutuneet käsittelemäni säkeet ajoittuvat ajanjaksoon 1991-2017. 

 

 

 

Nostradamuksen kirjoitustyyli 

 

Nostradamus ei ole perinteisessä mielessä selvännäkijä eikä hänestä pidä käyttää nimeä 

ennustaja niinkuin nykyään toistuvasti käytetään. Häntä voidaan verrata Raamatun henkilöihin 

kuten apostoli Johannekseen. Kts. Johanneksen ilmestys. 

Miten hän pääsi katsomaan tulevaisuuten ei ole täysin selvillä. Hän on itse kertonut kuinka 

jumalallinen henkiolento ilmestyi hänelle ja näytti tulevaisuuden asioita.  

Hän teki valmisteluja näitä kohtaamisia varten, Ne tapahtuivat yleensä iltaisin. Hän pääsi 

jonkinlaiseen transsitilaan näitten valmistelujen avulla. Joissakin Nostradamuksen 

henkilöhistorioissa on mainittu että hän meni ulos parvekkeelleen myös talvi-iltoina ja laittoi 

jalkansa lämpimään vesiastiaan ja siten jollakin tavalla pääsi transsitilaan. 

 

 

Hänen on täytynyt kirjoittaa vasta vapauduttuaan transsitilasta muistiin mitä hän oli nähnyt. 

Siksi on ymmärrettävää epätarkkuudet hänen teksteissään. 

Esim. Montgolfier veljekset. Hän on kirjoittanut Montgaufier veljekset. 

Nostradamus on ikäänkuin “katon rajassa” seuraamassa näitä tapahtumia. Hän näkee ne 

yksityiskohtaisesti. 

Nostradamus ei analysoi. Hän kirjoittaa yksinkertaisesti 1500 luvun ihmisenä näkemistään 

nykypäivän tapahtumista ja laitteista.   

Hän vetää nippuun nämä näkemänsä tapahtumat vaikeaselkoisessa kirjeessään pojalleen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MH17 alasampuminen Ukrainassa 2014 

 

Quatrain II.92 
 

Feu couleaur d´or du siel en terre veu, 

Frappe du haut nay, fait cas merveilleux: 

Grand meurtre humain prins du grand la neveu, 

Mort de spectacles eschappe l`orgueilleux. 

 

Kullanvärinen tuli taivaalta nähdään maassa, 

Iskee ylhäältä, saa aikaan ihmeellisen tapahtuman: 

Suuri ihmismurha, suuri veljenpoika vangittu, 

Ylpeä pelastuu kuolemalta näytöksissä. 

Nostradamuksen ennustukset kommentaareineen 

Seppo Aalto ja Veijo Minkkinen 2002 

 

Tuli kullanvärinen taivaalta maahan havaitaan, 

Ylhäällä syntyneen iskemä, ihmeellinen tapahtuma. 

Suurta ihmiskunnan  murhaa, suuri lasten tuho, 

Lapsen odottajat kuolleita, ylpeä pakenee. 

Ilmo Kallio-Soukainen 

  

Maassa nähdään kullanvärinen tuli taivaalta, 

Korkeasyntyisen lyömä, ihmeellinen tapahtuma; 

Laaja ihmismurha; suuren veljenpojan vangitseminen, 

Ylpeä välttyy näytelmälliseltä kuolemalta. 

Nostradamus profetioita vuosille 1555-3797 

Työryhmä Cont Rideou 1997 

 

Tuli kullanvärinen taivaalta maahan havaitaan, 

Ylhäällä syntynyt isku, ihmeellinen tapahtuma. 

Suuri ihmismurha, suuren serkun aikaansaama, 

Näkymien kuolleet nähtyään, pakenee rehentelijä. 

allekirjoittanut 

 

Quatrainissa  kuvataan  MH17 alasampumista Ukrainassa 17.7.2014. 

Kaksi ensimmäistä riviä ei tarvitse tulkintaa. Kolmannella rivillä suuri serkku on  Ukrainan 

mahtava veljenpoika Venäjä. Tätä kohtaa on vaikea tulkita vaikean ranskankielisen tekstin takia. 

Viimeisellä rivillä eräs vastuuhenkilö katsoo kännykästä kuvia mitä putoamispaikalta on 

lähetetty. Hän oli ennen näiden kuvien tuloa esiintynyt rehentelevästi: Ammuimme alas 

Ukrainan sotilaskoneen, Mutta kun hän näkee kuolleet kännykästä; kuolleita naisia ja lapsia hän 

pakenee paikalta. 

 



 
Igor Girkin, separatistijohtaja. Vastuuhenkilö? 

 

 

 

Odessan verilöyly 2014. 

 

 

Quatrain V.13 
 

Par grand fureur le Roy Roman Belgique, 

Vexer  voudra par phalange barbare, 

Fureur grincent chassera gent Lybique, 

Depuis Pannons jusques (iusques) Hercules la hare (bare). 

 

Belgialais-roomalaista hallitsijaa, 

vaivaa raivokkaasti barbaarijoukko: 

Libyalaisia ajetaan takaa raivokkaasti kirkuen, 

Pannonialaisten paetessa Herculesiin saakka. 

Jean Jovaliste 

 

Kiihkeässä vihassa roomalainen kuningas Belgiaa 

Haluaa kiusata barbaarilaumoilla; 

Kiihkeässa raivossa ajaa libyalaisia 

Pannoniasta asti aina Herakleen pylväille saakka. 

Nostradamus profetioita vuosille 1555-3797 

Työryhmä Cont Rideou 1997 
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Belgialais-roomalaista hallitsijaa, 

Haluaa kiusata barbaarilauma: 

Kirkuvalla raivolla jahdataan libyalaisia, 

Pannonialaisten toimesta Herculeen pylväille asti. 

allekirjoittanut 

 

Quatrainissa kuvataan Odessan verilöylyä 2.5. 2014 Ukrainassa.. 

Euroopan unionin pääpaikka on Brysselissä Belgiassa. Euroopan unioni jäljittelee 

koostumukseltaan entistä Rooman valtakuntaa. Tämä on Nostradamuksen ajatus. Barroso oli 

EU:n johtaja tuohon aikaan. Tilanne Ukrainassa aiheutti päänvaivaa Euroopan Unionille tuolloin. 

Odessassa pannonialaiset (ukrainalaiset) jahtasivat naamiomiehiä (libyalaisia/venäjänmielisiä) 

raivokkaasti huutaen. 

Pannonialaiset (ukrainalaiset) ajoivat venäjänmielisiä takaa hallintorakennukselle asti, jossa on 

joonialaiset pylväät (Herakleen pylväät) etufasaadissa. Kts.kuvat. 

 

 

 

 

 
 

Libyalainen tuaregi. 

 

 



 
 

Libyalaisia tuaregeja. 

 

 
 

Hallintorakennus ja joonialaiset pylväät. 
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Osapuolet heittelivät toisiaan kivillä ja Molotovin coctaileilla. 

 

 

 
 

Venäjänmielisiä naamiomiehiä. (Libyalaisia.) 

  

Kirjoittanut Tapio Ström 

 

Lisää toteutuneita quatrantteja lähiaikoina blogikirjoituksissani.  
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