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Nostradamus: Chyren Selin 

Alkusanat 

Ensi kosketuksen sain jo nuoruusvuosina Nostradamuksen säkeisiin  50-luvulla. 

Äidilläni oli Georg Ljungströmin selitysteos,  jota luin suurella mielenkiinnolla.Teoksen 

pääsanoma oli Islamin nousu joka tulee tapahtumaan ja  joka on nyt tapahtunut viimeisen kolmen 

vuosikymmenen  aikana. 

Vuosien kuluessa tutustuin lisää mm. Åke Olhmarksin, Lee McCanin ja Henry C. Robertsin sekä 

suomalaisten Ilmo Kallio-Soukaisen ja Jean Jovalisten  selitysteoksiin. 

Olen alkanut ymmärtämään vuosikymmenien kokemukseen perustuen Nostradamuksen tekstejä. 

Näitä säkeitä ei pidä lähteä  tulkitsemaan, jos tämä ymmärrys puuttuu. 

Perusta mielenkiinnolleni Nostradamuksen teksteihin on se että onko sittenkin olemassa jokin tie 

tulevaisuuteen. Kaikki tämähän tapahtuu pelkästään ihmisen aivoissa. Aivotutkimus on vielä 

lapsenkengissä. Luin eräästä tiedelehdestä parikymmentä vuotta sitten, jossa eräs aivotutkija 

kertoi että hämmästyttävimmät tiedelöydökset tulevaisuudessa tullaan löytämään ihmisen 

aivoista.  

 

Nostradamuksen kirjoitustapa 

 

Nostradamus ei ole perinteisessä mielessä selvännäkijä eikä hänestä pidä käyttää nimeä 

ennustaja niinkuin nykyään toistuvasti käytetään. Häntä voidaan verrata Raamatun henkilöihin 

kuten profeetta Danieliin ja apostoli Johannekseen. Häntä voisi kutsua siis profeetaksi. 

Kuinka 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 ja etenkin kylminä talvi-

iltoina, laittoi paljaat jalkansa lämpimään vesiastiaan ja pääsi siten transsitilaan. 

 

Hän on  kirjoittanut vasta vapauduttuaan transsitilasta muistiin mitä hän oli nähnyt. 

Siksi on ymmärrettävää epätarkkuudet hänen teksteissään.  

Esim. Montgolfier-veljekset. Hän on kirjoittanut Montgaufier-veljekset. Lukumäärät eivät 

täsmää monesti tarkalleen. Niissä on pientä heittoa mutta ne eivät muuta itse pääasiaa. 

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

yksityiskohtaisesti. 

 Tulkintaa vaikeuttaa lisäksi se että hän on tehnyt  ne runomuotoon.. 

Nostradamus ei analysoi näissä centurioissa. Hän kirjoittaa yksinkertaisesti 1500-luvun ihmisenä 

näkemistään nykypäivän tapahtumista ja laitteista. Hän ei löydä sanoja kuvaamaan näkemiään 

tapahtumia, koska ne ovat hänelle outoja ja ennestään tuntemattomia. Hän kuvaa esim. 

räjähdystä; tihkuttaa, sumuttaa ilmaa.    

Hän vetää nippuun ajallisesti nämä näkemänsä tapahtumat  ja näitä hän analysoi jonkun verran 

erittäin vaikeaselkoisessa kirjeessään Ranskan kuningas Henrik II:lle.  
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Chyren Selin  

Quatrain 6.27  

Dedans les  Isles de cing fleuus a un, 

Par le croissant du grand Chyren Selin: 

Par les bruynes de l’air fureur de l’un, 

Six eschappez cachez fardeaux de lyn. 

 

Saarilla  viiden ja yhden joen, 

Puolikuussa suuren Chyren Selinin; 

Tihkuttaa ilmaa yksi raivoon joutuen, 

Kuusi liukuu, kätkettynä pellavapaketteihin. 

Edellä oleva käännös ranskankielestä on allekirjoittaneen. Olen tehnyt sen suomalaiseen 

runomuotoon niinkuin Nostradamus  myös teki (huomaa loppusoinnut). Seuraava tulkinta 

säkeistä on myös allekirjoittaneen. 

 

Onko Nostradamuksen kirjoituksissa mainittu Chyren Selin, Vladimir Putin? 

Huhtikuun 3. 2017 varmistui minun jo tuolloin vuosia odottamani  vahvistus sille että 

Nostradamuksen säkeissä 6.27  mainittu Chyren Selin on Venäjän nykyinen presidentti Vladimir 

Putin ja että Pietarissa tulee tapahtumaan terrori-isku. Tuona päivänä noin klo 14.40 paikallista 

aikaa tapahtui Pietarin metrossa itsemurha terrori-isku jonka Nostradamus on kuvannut Centurio 

6:ssa Quatrain 27. 

Quatrainista voidaan saada selville kuka Chyren Selin on. 

Saarilla viiden ja yhden joen 

Kyseisen Quatrainin ensimmäisellä rivillä kuvataan Nevajoen suistoa Pietarissa, jossa mereltä 

päin tultaessa suistosaarien lomassa noin viisi joen päähaaraa yhtyy yhdeksi joeksi Nevajoeksi. 

Isku tapahtuu yhdellä suiston saarista. 

Puolikuussa  suuren Chyren Selinin 

Vladimir Putin tapasi samana päivänä Valko-Venäjän presidentin Aleksander Lukashenkon 

Pietarissa.  

Venäjällä (IVY:n johtajamaa)  oli ollut jo vuosia ennen vuotta 2017 laajentumispyrkimyksiä 

(palauttaa entisen Neuvostoliiton alueet Venäjän hallintaan), joista osa oli jo toteutunut: IVY 

maat: Kazakstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadzikistan, Azerbaidzan, Armenia, Moldova  ja 

Venäjän itse valloittamat alueet Abhasia, Etelä-Ossetia Georgialta ja Krim, osa Donbassista  

Ukrainalta. Tapaamiseen liittyvät neuvottelut koskivat luultavasti myös näitä laajentumisasioita 

Valko-Venäjään liittyen (Valko-Venäjän valtioliitto Venäjän kanssa).  

Turkmenistan, Georgia ja Ukraina olivat olleet myös IVY.n jäsenmaita mutta ovat eronneet 

Venäjän agressioitten takia.  

Croissant tarkoittaa laajenevaa kuuta ja myös laajeta, kasvaa. Quatrainin säe tarkoittaa siis 

Chyren Selinin laajentamisvaiheessa (laajentaessa valtakuntaansa). 

V. Putin on syntynyt ja kasvanut Pietarissa. Jotkut englannin kieliset tulkitsijat ovat aikaisemmin 

kääntäneet tämän croissant sanan ”grow up” (kasvaa aikuiseksi) eli jossa on kasvanut suuri 

Chyren Selin. Tätä en pidä oikeana tulkintana mutta ei se muuta itse pääasiaa vaikka se olisi niin. 

Quatrainissa kuvataan lisäksi itse iskutapahtumaa:  
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Tihkuttaa ilmaa yksi raivoon joutuen.   

Vaunussa hengissä säilyneiden silminnäkijähavaintojen mukaan yksi henkilö vaunussa huusi 

raivoisasti kiihkon vallassa ”Allah Akbar”ja heitti selässään olleen repun vaunun lattialle jonka 

sisällä ollut räjähde sitten räjähti tunnetuin seurauksin: 15 kuoli, mukaanlukien tekijä. 51 

loukkaantui. Joissain median uutisissa puhutaan jopa yli sadan loukkaantuneen. Räjähde aiheutti 

suljetussa metrovaunussa paineen vaikutuksesta Nostradamuksen kuvaaman ”tihkusateen” 

(raesateen?). Tälläinen räjähdys oli hänelle täysin outo. Tuohon aikaa ei räjähteitä ollut vielä 

keksitty vaikka ruutia käytettiin jo ampuma-aseissa (tykeissä ja kivääreissä) kuulien 

ampumiseen. Vaunu ja metroasema johon vaunu pysäytettiin täyttyivät savusta. Metrojunan 

kuljettaja kertoi että kuului pamahdus ja vaunu täyttyi pölystä. 

Kuusi liukuu kätkettynä pellavapaketteihin.  

Kuusi vainajaa tuotiin ylös metrotunnelista luultavasti liukuportaita myöten ”liukuen” (eschapez) 

peiteltynä. Ruumiiden ensimmäisestä siirrosta ylös tunnelista ei ole löytynyt kuvamateriaalia 

mediassa.Viranomaiset eivät  päästäneet kuvaamaan tätä operaatiota? On myös mahdollista että 

ensimmäiset ruumiit tuotiin ylös varauloskäynnin kautta hissillä ylös ”liukuen” poissa ihmisten 

katseilta..  

Peittomateriaali on ollut varmaan ihan muuta materiaalia kuin pellavaa. Muovia ei tunnettu vielä 

tuohon aikaan. Venäjällä kuolleet laitetaan yleensä mustiin muovisäkkeihin, mutta Nostradamus 

on 1500-luvun aikalaisena ajatellut että säkit ovat pellavaa. Loput vainajat  tuotiin myöhemmin 

ylös ja osa loukkaantuneista kuoli vasta sairaalassa. Ranskankielisellä sanalla ”eschapez, 

eschappez, echapper” on toistakymmentä eri merkitystä Suuren Ranska-Suomi sanakirjan 

mukaan; yksi on paeta, mutta sanalla on  myös kirjan mukaan muita merkityksiä; liukua tai 

poistaa vaivihkaa, jotka ovat tässä yhteydessä oikeita käännöksiä tapahtumalle. Ranskankieliset 

sanat escalator (liukuportaat), echappatoire  (pakotie, hätäuloskäynti) mm. on johdettu tästä 

sanasta. On ymmärrettävää että aikaisemmin ei ole sanaa eschappez maailman Nostradamus 

tulkinnoissa käännetty tai oivallettu oikein, koska etukäteen ei voi viimeistä riviä täydelleen  

tulkita vasta kun  Quatrain on toteutunut. 

Quatrain 6.27  

Dedans les  Isles de cing fleuus a un, 

Par le croissant du grand Chyren Selin: 

Par les bruynes de l’air fureur de l’un 

Six eschappez cachez fardeaux de lyn 

 

Seuraavat käännökset ovat eri tulkitsijoitten tekemiä Quatrainista 6.27 

Within the Isles of  the five rivers to one, 

Through the expansion of the great Chyren Selin: 

Through the drizzles in the air the fury of one, 

Six escaped, hidden bundles of flax. 

Käännös ja tulkinta internetistä 

From the island of the 5 rivers to 1  

by the growing of the great Chyren Selin 

through the mist with the appearance of rage of the one 
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6 escape concealed in a load of flax 

Käännös ja tulkinta internetistä 

 

Saarilla joilla viidestä yhteen jokea. 

Suuren Chyren Selinin kasvaessa. 

Raivostunut sumuttaa ilmaa, 

Kuusi pääsee pakoon piiloutuneina  pellavariekaleisiin. 

Nostradamus profetioita vuosille 1555-3797 

Työryhmä Cont Rideou 1997 

 

Saarilla viidestä joesta tulee yksi. 

Suuren Chyren Selinin kuunsirpin kautta; 

usvat saattavat erään raivoon, 

Kuusi pakenee, piiloutuu pellavataakkoihin 

Nostradamuksen ennustukset kommentaareineen 

Seppo Aalto ja Veijo Minkkinen 2002 

 

Terrorikuningas 

 

Quatrain 10.72 

 
L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois, 

Du ciel viendra un grand Roy d’effraueyr, 

Ressuciter le  grand Roy d’Angolmois, 

Avant apres Mars regner par bon beur. 

 
Vuonna tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän, seitsemännessä 

kuussa. 

Taivaalta tulee suuri kauheuden kuningas. 

Hän herättää eloon korkean Angolmois -kuninkaan. 

Ennen ja jälkeen Mars hallitsee onnellisena. 

Nostradamus profetioita vuosille 1555-3797 

Työryhmä Cont Rideou 1997 

 

Vuonna tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän, seitsemäntenä kuukautena, 

Taivaalta tulee suuri kauhistuksen kuningas. 

Herättämään henkiin suuren Angolmoisin kuninkaan 
Ennen,  jälkeen hallitsee Mars onnekkaasti. 

Nostradamuksen ennustukset kommentaareineen 

Seppo Aalto ja Veijo Minkkinen 2002 

 

Vuonna tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän, seitsemäs kuu, 

Taivaalta tulee korkea –arvoinen terrori kuningas. 

Hän herättää eloon suuren Angolmois kuninkaan. 

Ennen, jälkeen Mars hallitsee onnellisena. 

allekirjoittanut 
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Vuonna tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän, seitsemäs kuu, 

Tapahtumat saattavat sijoittua vuoden 1999 elokuuhun juliaanisen kalenterin mukaan, joka oli 

käytössä Nostradamuksen aikaan. Nyt on  käytössä gregoriaaninen kalenteri joka oli 13 vrk 

edellä vuonna 1999  juliaanisesta kalenterista. Eli gregoriaanisen kalenterin mukaan seitsemäs 

kuu oli noin 13.heinäkuuta -13.elokuuta. Sept mois  saattaa tarkoittaa myös septembreä eli 

syyskuuta, joka  oli antiikin kalenterijärjestelmän seitsemäs kuukausi. Nostradamus oli astrologi, 

joten runo on ilmeisesti tulkittava juuri astrologisesti. 

Taivaalta tulee, tarkoittaa lentokoneen laskeutumista. 

korkea –arvoinen terrori kuningas. 

Ranskankielinen sana d’effraueyr on käännettynä terrori mutta se on myös kauheus tai kauhistus. 

Terrorismi on  siviiliväestöön kohdistettua väkivaltaa. 

Hunnien hyökätessä Attilan johdolla Eurooppaan 300-luvulla  he tappoivat valtavasti 

siviiliväestöä, joka oli tuohon aikaan ennenkuulumatonta. Hunnit olivat mongoliperäistä kansaa. 

Sodat oli käyty pääasiassa sotajoukkojen kesken sitä ennen. Näistä mongoleista voi juontaa 

anagrammi Angolmois joka tarkoittaa Mongolais (Mongolit). 

Tsingiskaanin valtakunta (mongolivaltakunta) käsitti 1200-luvulla koko Euraasian. Lännessä raja 

myötäili suurimmillaan entisen  Neuvostoliiton alueita. Tähän Nostradamus saattaa myös viitata 

Angolmois anagrammilla vaihtoehtoisesti.  

Tähän terrorikuninkaaseen on kaksi vaihtoehtoa Osama bin Laden tai Vladimir Putin. 

Venäjän duuma hyväksyi Putinin pääministeriksi 16. Elokuuta 1999  ja ennen sitä hän lensi 

Moskovaan Pietarista ja sen jälkeen pääministerinä (korkea-arvoisena) takaisin Pietariin ja 

osallistui myöhemmin Apec-maiden ministerikokoukseen Aucklandissa 9-10. Syyskuuta 1999. 

Osama bin Ladenilla ja hänen Tunisian assistentillaan Mehrez Aodounilla oli Bosnian passi 

vuonna 1999 ja on mahdollista että Osama olisi laskeutunut lentokoneella johonkin elokuussa tai 

syyskuussa 1999 Euroopassa lähinnä Bosniassa tai jossakin muualla.. 

Passit oli antanut Wienin Bosnian suurlähetystö. Lähetystö ei tietänyt kuka oli bin Laden tuohon 

aikaan.  Bin Laden ei ollut korkea-arvoinen 1999 elokuussa mutta hän oli jo toteuttanut joitakin 

terroritekoja. Hän oli rikkaan miljardöörin poika mutta myöhemmin hänestä voisi kyllä käyttää 

arvonimeä Suuri terrorikuningas.  

Ennen, jälkeen Mars hallitsee onnellisena. 

Ennen Eokuuta 1999 maalis- kesäkuussa  oli Serbian sota ja sen jälkeen alkoi syyskuussa 

Venäjän aloittama Tsetsenian sota. Mars on astrologiassa sodan planeetta. Nostradamus oli 

astrologi. 

Venäläiset eivät ole tuoneet aukottomia todisteita sitä vastaan  että kerrostaloräjähdykset 

syyskuussa 1999 eivät olisi olleet heidän tekemiään.(FSB:n tekemiä) Naton joukkojen komentaja 

1999  kenraali Clark on sanonut että Putin on 99-prosenttisen varmasti vastuussa 

pommiräjäytyksistä. 

Käännyn sen  kannalle ilman venäläisten parempia todisteita että V. Putin on ”terrorikuningas”. 

Itse ajattelin kyseisestä quatrantista jo 80-luvulla että kyseeessä on median kannalta 

vähäpätöinen tapahtuma ( lentokoneen laskeutuminen kyydissään terrorikuningas elo-syyskuussa 

1999)   ja  jota ei edes mediassa noteerata vaan se on alkua suuremmille tapahtumille 

myöhemmin. Ja niin kävi. 

Tåmå vuosituhannen vaihde  1999-2000 ja aika sen jälkeen on kiinnostanut Nostradamusta ja 

niin hän on tehnyt aikamatkoja juuri tuohon aikaan. Vladimir Putinista on nyt  tullut johtohahmo 

kansainväliseen politiikkaan. Hänestä (Chyren Selin, Suuri Selin, Selin) on lähes parikymmentä 
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mainintaa Nostradamuksen  säkeissä.  Hän on Nostradamukselle suurmies. Hitleristä  ja 

Stalinista ei taida olla yhtään varmasti tunnistettavaa quatranttia. Napoleonista on joitakin ja hän 

oli myös  Nostradamukselle jonkinasteinen suurmies. 

 

 

Seuraavassa on joitakin quatraineja  jotka liittyvät  anagrammiin grand Chyren Selin ja myös 

hänen tulevaisuuteensa;  grand Chyren,  grand Selin ja Selin. 

 

 
Quatrain 6.70 

 

Au chef du Monde le grand Chyren sera, 

Plus outre apres, ayme, craint redoute 

Son bruit los les cieux surpassera, 

Et du seul tiltre victeur fort contente 

 

Suuri Chyren nousee maailman johtoon, 

Plus oultre hänen takanaan rakastettuna ja pelättynä 

Hänen maineensa ja kunniansa  yltää taivaisiin, 

Ja vain voittajan nimeen hän tyytyy. 

Nostradamuksen ennustukset kommentaareineen 

Seppo Aalto ja Veijo Minkkinen 2002 

 

Maailman johtajia on nyt suuri Selin 

Joka on rakastettu, tunnustettu, pelätty, 

Hänen maineensa ja rikkautensa tavoittavat taivaita, 

Ja vain voittajan arvonimi on hänelle kylliksi 

Nostradamus profetioita vuosille 1555-3797 

Työryhmä Cont Rideou 1997 

 

Suuri Chyren on nyt maailman johtajia, 

Hän on vieläpä rakastettu, huomioitu, pelätty: 

Hänen maineensa ja rikkautensa nousee taivaihin, 

Ja häntä tyydyttää vain voittajan arvonimi. 

Jean Jovaliste Nostradamus 1981 

 

Quatrain 10.53 

 

Les trois pelices de loin s’entrebatront, 

La plus grand moindre demeura l’escoute: 

Le grand Selin n’en sera plus patron, 

Le nommera feu pelte blanche route. 

 

 

The tree concubines will fight  each other for a long time, 

The greatest one the least will remain to watch: 
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The great Selin will no longer her patron, 

She will call him fire shield white route. 

Käännös ja tulkinta internetistä 

 

 

Kolme turkispukuista kilpailee lähellä johtajuudesta, 

Ylimmäinen pysyy kuuntelijana: 

Suuri Selin ei ole enää johtaja, 

Mutta nimetty tulen kilveksi, tien näyttäjäksi, 

Nostradamus profetioita vuosille 1555-3797 

Työryhmä Cont Rideou 1997 

 

Kolme turkispukuista kiistelevät  välimatkan päässä johtaja-asemasta, 

Lähinnä  suurin pysyy kuuntelijan osassa: 

Suuri Selin ei ole enää heidän johtajanaan, 

Jean Jovaliste Nostradamus 1981 

 

Kolme jalkavaimoa tappelee kauan keskenään 

Suurin jää valvomaan vähäisintä 

Suuri Selin ei ole enää hänen isäntänsä 

Nainen kutsuu häntä tuleksi, kilveksi, valkoiseksi tieksi, 

Nostradamuksen ennustukset kommentaareineen 

Seppo Aalto ja Veijo Minkkinen 2002 

 

Kolme viitta-asuista kiistelevät  välimatkan päässä johtaja asemasta, 

Lähinnä  suurin pysyy kuuntelijan osassa; 

Suuri Selin ei ole enää johtaja, 

Mutta nimetty soihduksi, tien näyttäjäksi, 

allekirjoittanut 

 
Pelices on nahat ranskankielessä. Pelisse tarkoittaa  viittaa tai  turkkia.  Lähellä näitä on myös 

käännös pelice-sanasta  ”turkispuuhka” naisilla. Esim. Valentina Matvienko on käyttänyt tälläistä 

asustetta usein. Keskiajalla ilotytöt käyttivät puuhkaa kaulassaan joka viittaa myös tähän pelices 

(myös jalkavaimot) sanaan. Mutta se voi olla myös pelkkä ”turkiskaulushuppuanorakki” (viitta) 

jonka tyyppistä asustetta Esim. Putin ja Shoigu ovat  käyttäneet talvella Siperiassa. Se voi olla 

huppu takissa jota Nostradamus kuvaa omalla sanallaan viitta (huppu selässä). Nostradamuksen 

aikaan ei kyseistä turkiskaulusasustetta vielä ollut  joten hänellä on ollut vaikeuksia yhdellä 

sanalla kuvata asustetta.  

Ensimmäisellä rivillä ”välimatkan päässä” kuvataan kännykkäkeskustelua kolmen Selinin 

(V.Putin)  seuraajaehdokkaan välillä. Kännyköitä ei ollut tuohon aikaan ja siitä taas 

Nostradamuksen vaikeus kuvata tapahtumaa parilla sanalla.. 
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Quatrain 4.77 
 
Selin monarque l’ Italie pasifique 

Regnes vnis Roy Chrestien du monde 

Mourant voudra coucher en terre blesique, 

Apres pyrates avoir chasse de l’onde.  

 

Selin hallitsijana, Italia rauhallinen, 

Kuningaskunnat yhdistyneet, kristitty ihmisten kuningas. 

Haluaa lopullisen leposijansa Blois’ n maaperään 

Ajettuaan merirosvot mereltä pois. 

Nostradamus profetioita vuosille 1555-3797 

Työryhmä Cont Rideou 1997 

 
Hallitsija Selin, Italia rauhallinen 

Valtiot yhdistyneet, maailman kristillinen Kuningas 

Kuoltuaan haluaa maata bloisilaisessa maassa, 

häädettyään merirosvot aalloilta. 

Nostradamuksen ennustukset kommentaareineen 

Seppo Aalto ja Veijo Minkkinen 2002 

 

Itsevaltias Selin, Italia rauhoittunut, 

Valta alueet yhtyneet , maailman kristillinen kuningas, 

Kuollessaan haluaa maata siunatussa maassa, 

Häädettyään merirosvot aalloilta. 

Jean Jovaliste Nostradamus 1981 

 
Itsevaltias Selin, Italia rauhoittunut, 

Valta alueet yhtyneet , maailman kristillinen kuningas, 

Kuoleva haluaa nukkua haavoitetussa maassa, 

Häädettyään merirosvot aalloilta. 

allekirjoittanut 

 
Tästä quatrainista on tulkintoja myös että ne olisivat tapahtuneet jo 1500-luvun loppupuolella.  

Itsevaltias Selin olisi Espanjan Kuningas Filip II. (Gustafsson).  En terre blesique käännettynä 

suomeksi on haavoitettu maa. Tämä quatrain on  johtanut jotkut tulkitsijat väärille teille esim. 

Soukainen. Hän on maininnut että Chyren Selin olisi länsieurooppalainen johtaja. Ovat 

tulkinneet että  en terre blesique tarkoittaa Ranskassa sijaitsevaa St. Blois:in katedraalia, johon 

on haudattu Ranskan kuninkaallisia. On olemassa tulkintoja että haavoitettu maa tarkoittaisi 

hautausmaata tai hautapaikkaa. Tämä katedraali oli Nostradamuksen  aikaan erikoinen kyllä siinä 

mielessä että ruumiit olivat hautakammioissa. Moskovan Kremlin mausoleumi jäljittelee tätä 

hautapaikkaa. Jotkut venäläiset haluavat kenties  että V.Putin voitaisiin kuoltuaan sijoittaa tähän  

Kremlin mausoleumiin, vai haluaako hän myös itse? Tässä on esimerkki viittauksesta, jossa 

Nostradamus sijoittaa paikan oman aikansa tunnettuun vastaavanlaiseen paikkaan.  
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Quatrain 6.42 

 
A L’ogmion sera laisse le regne, 

Du grand Selin, qui plus fera de fait, 

Par les itales estendra son enseigne, 

Regisera par prudent contrefait. 

 

Suuren Selinin hallitusvalta luovutetaan Ogmionille, 

Hän tulee toimimaan näin, 

Taitavasti hallitsemistyyliään muuttaen, 

Hän laajentaa valtaansa Italiaan. 

Nostradamus profetioita vuosille 1555-3797 

Työryhmä Cont Rideou 1997 

 
Suuren Selinin (V. Putin) hallitusvalta luovutetaan L’ogmionille. Hänestä tulee sijainen Selinille 

joka toimii kuitenkin takapiruna. Ogmion on kelttiläinen tarusankari, mutta  L’ogmion voi olla 

myös anagrammi sanalle mongoli. Sergei Shoigu on kasvonpiirteiltään ja osittain sukujuuriltaan 

mongolitaustainen. Mutta sijainen voi kyllä olla kuka tahansa V.Putinin lähipiiristä.  
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Nevan suisto Pietarissa 1698 
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Kirgiisian uzbekkivähemmistöön kuulunut Venäjän kansalainen Akbarzhon Jalilov, joka oli  

Itsemurhaiskun tekijä, reppu selässä metrossa valvontakameran kuvaamana. 
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Räjähdyksen ”Tihkusateen ”aiheuttamia verijälkiä vaunussa olleessa metromatkustajassa. 
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Kuolleita ja loukkaantuneita  näkyy Teknologiseskaja Instituutin metroaseman laiturilla. 
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Metrojunan vääntyneet ovet räjähdyksen voimasta.  
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Savua metroasema Teknologiskie Institut’illa räjähdyksen jälkeen. 
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Viitta-asusteiset (Turkiskauluksiset) 

 
 
Malakiaan  ennustus tulevista paaveista  
 
Pyhä Malakias oli irlantilainen  Armagh´in piispa, joka oli syntynyt vuonna 1094 Ulsterissa  ja 

kuoli 2.11.1148 Clairvauxin  luostarissa kotimatkalla  Roomasta. 

Ennustuksessa viisi viimeistä paavia ovat: (Huomioitu Jean Montereyn korjaus kahden 

aikaisemman paavin osalta. Kaksi paavia olisi samalla tunnuksella 1900-luvun alkupuolella. 

Tämä korjaustulkinta on  Ilmo Kallio-Soukaisen 1971). Ilman tätä korjausta Franciscus olisi 

viimeinen paavi eli Petrus Romanus. 

 

Flos Forum Johannes Paavali I (1978) 

De mediatatae Lunae Johannes Paavali II (1978-2005) 

De Labore Solis  Benedictus XVI (2005-2013) 

De Gloria Olivae Franciscus  (2013-) 

Petrus Romanus 

”Viimeisen vainon aikana , joka koettelee Rooman kirkkoa halitsee Pietari roomalainen, joka 

paimentaa lampaitaan lukuisten koettelumusten keskellä. Näitten vaivojen jälkeen seitsemän 

kukkulan kaupunki hävitetään ja kauhistuttava tuomari tuomitsee kansaa”. 
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Paduan munkin paaviluettelo (ennustus). 
Paduan munkki itse oli dominikaanimunkki Alphonso Cacon. Hän oli syntynyt  vuonna 1540 

Baecassa Granadan kuningaskunnassa. Luettelon neljä viimeistä paavia ovat: 

 

Flos Forum Johannes Paavali I (1978) 

De mediatatae Lunae Johannes Paavali II (1978-2005) 

De Gloria Olivae Benedictus XVI (2005-2013) 

Petrus Romanus   Franciscus  (2013-) 

”Tänä maailman äärimmäisen hävityksen aikana hallitsee Pietari roomalainen, viimeinen oikean 

Jumalan ylimmäinen pappi. Rooma hävitetään rikollisesti ja peloittava Tuomari tuomitsee 

kansaansa”. 

Paduan munkin mukaan Paavi  Franciscusin aikana eli esim. nyt 2022 voisi syttyä suuri 

sota. 

 

Berliinin muuri (Nostradamus) X.89 

 
De brique en marbre seront  les murs reduits, 

Sept & cinquante annees pasifiques: 

Ioue aux  humains, renoue’ l’aqueduict, 

Sante’, grands fruicts, ioue & temps melifique. 

 

Tiilestä marmorimerkeiksi muurit palotellaan, 

Viisikymmentäseitsemän rauhan vuotta: 

Iloa ihmisille, vesijohtojen uudelleen rakentamista, 

Terveyttä, suuria hedelmiä, riemua ja sulotuoksuista aikaa. 

Allekirjoittanut 

 

Tämän J.Jovaliste on kääntänyt ranskankielestä samalla tavalla. (marmorimerkit). 

 
Säkeissä tarkoitetaan rauhan aikaa Euroopassa. Toinen maailmansota päättyi 1945 keväällä.  Jos 

tähän lisätään 57 vuotta ollaan vuodessa 2002.  Kosovon sota (Nato osallistui) oli 1999 keväällä. 

Nostradamus on todennäköisesti tarkoittanut suuren sodan syttymistä Euroopassa mutta voi olla 

tarkoittanut myös tätä ajanjaksoa huomioiden edellä mainitsemani;  hänen kirjoittamisensa 

muistiin vasta transsitilan jälkeen. (Kahden vuoden heitto.) 

Berliinin muurin rakentaminen alkoi 1961 ja se oli aluksi pääasiassa piikkilankaa ja 

betonielementtejä. 

Parannettu piikkilanka ja muurattu betonimuuri tehtiin 1962-1965. Muuri voidaan nyt 

vasta katsoa valmiiksi. 

Ja lopullinen 76,8 km betonimuuri valmistui 1975. 

Muuri murtui 9.11 1989. Berliinissä muurin raunioilla myytiin  muurin palasia  matkamuistoiksi 

(marmorimerkeiksi) ja muurin osia museoitiin. 
Edellä on kolme vuosilukua jotka ovat ehdolla viidenkymmenenseitsemän vuoden rauhanjakson 

laskemiseen Euroopassa. 
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Berliinin muurin rakentamisen ensimmäinen vaihe 1961  (1961+57 on 2018) on jo pois laskuista. 

Suurta sotaa ei ole ollut Euroopassa vain vähäinen Kosovon sota keväällä 1999 ja nyt on 

vähäinen Ukrainan sota 2015-2021  Donbassin alueesta, joka voisi laajeta suursodaksi. 

1965 +57 on 2022. Tilanne Euroopassa on nyt jännittynyt. Voi olla mahdollista että suurempi 

sota syttyy 2022. 

1975+57 on 2032 

 
 

Kirje Ranskan kuninkaalle Henrik II:lle (Nostradamus) 

 
Silloin Aquilonin kolmas kuningas kuultuaan kansan valittavan ja vaativan häntä, kokoaa 

niin suuren armeijan hyökäten viimeisillä voimillaan, että hän anastaa jälleen suurimman 

osan entistä valtakuntaansa, uudistaen sen. 

Sen jälkeen johtoon tulee suuri Vikarius, joka kuitenkin hylätään halveksittuna, ja kääntyy 

sotavoimillaan pakanoiden tuhoaman Sancta Sanctoriumin suuntaan. 

Uusi ja Vanha testamentti on häväisty ja revitty. 

Jean Jovalisten käännös. 

  

Aquilon tarkoittaa Nostradamuksen terminologiassa Pohjoista valtiota  ( Venäjää). 

Kolmanneksi kuninkaaksi voidaan päätellä  Vladimir Putin. Nykyisen Venäjän presidenttejä ovat 

olleet presidenttikausien mukaan:  Jeltsin, Jeltsin, Putin, Putin, Medvedev, Putin, Putin. Tässä 

Nostradamus kuitenkin katsoo että Putin on kolmas kuningas koska nämä laajentamisasiat  

tapahtuvat pääsiassa vasta hänen kolmannella ja neljännellä presidenttikaudellaan. Siis Jeltsin, 

Medvedev, Putin. 

Ranskankielinen sana Vicaire tarkoittaa kirkkoherraa mutta myös varapuheenjohtajaa tai sijaista 

(Putin johtaa taustalla). Tämä sijainen voisi olla Sergei Shoigu tai vaikkapa Valentina Matvienko 

tai joku henkilö V. Putinin lahipiiristä. 

Sancta Santorium on Paavin kappeli Roomassa. 

Entinen valtakunta on Neuvostoliitto. Huomaa sana anastaa. 

 

Vuonna 2022 on tälläinen aika (Venäjä laajentaa aluettaan lisää). Suuri sota Euroopassa voisi 

syttyä. Perustuu siis Nostradamuksen quatranttiin X.89, 57 vuoden rauhanjaksosta. 

 

Olen kirjoittanut edelläolevan tekstin valmiiksi jo vuonna 2021 joulukuussa. 

 
Teksti Tapio Ström. 


