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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  Henrik II: lle. 
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Neuvosto -Venäjän  loppu 1991  

 

Kirjeestä Henrik II :lle. Nostradamus. 

 

Keväällä nähdään ennusmerkkejä  ja sen jälkeen äärimmäisiä muutoksia, hallituskausien 

vaihdoksia ja suuria maanjäristyksiä. Kaikki tämä liittyy uuden Babylonian, tuon 

viheliäisen tyttären syntyyn, joka ensimmäisen polttouhrin kauheudella kasvaa. Se ei kestä 

kauempaa  kuin  seitsemänkymmentäkolme vuotta seitsemän kuukautta. 

Nostradamuksen ennustukset kommentaareineen 

Seppo Aalto ja Veijo Minkkinen 2002  

 

Uusi Babylonia. Jumalankielteinen valtio; Kommunistinen Venäjä ( Neuvosto -Venäjä). 

Tässä kirjeessä Nostradamus kertoo kuukauden tarkkuudella ( jopa lähes  päivien tarkkuudella)  

kommunistisen Venäjän kestoksi 73 vuotta seitsemän kuukautta. 

Lokakuun vallankumouksessa Marraskuussa 1917 sosialistinen bolsevikkipuolue syrjäytti 

Venäjän väliaikaisen hallituksen ja otti vallan työläisneuvostojen nimissä ja tämä johti Neuvosto-

Venäjän  perustamiseen 7. Marraskuuta 1917. (Juliaanisen kalenterin mukaan 25.10. 1917.) 

Boris Jeltsinin ( parlamentin puhemies) johtama Venäjä julistautui suvereeniksi 12.kesäkuuta 

1990. Jeltsin valittiin 12. Kesäkuuta 1991 vaaleissa Neuvostoliittoon kuuluneen Venäjän 

neuvostotasavallan presidentiksi. Tämän päivän Nostradamus katsoo olleen Neuvosto-Venäjän 

loppu. 

Nostradamus ei ole siis tarkoittanut tässä Neuvostoliittoa vaan Neuvosto –Venäjää. 

Valtiona Neuvostoliitto sai alkunsa vasta vuonna 1922 jolloin Neuvosto –Venäjä, Ukraina, 

Valko Venäjä ja Transkaukasia sopivat  uuden  sosialistisen liittovaltion muodostamisesta. 

Neuvostoliitto lakkasi olemasta virallisesti 25. Joulukuuta 1991, jolloin tasavaltojen johtajat 

hajottivat  Boris Jeltsinin johdolla Neuvostoliiton. 

Ilmo Kallio-Soukainen on selitysteoksessaan 1971  kirjoittanut että Neuvostoliiton ikä on siis 73 

vuotta ja  seitsemän kuukautta eli toukokuuhun 1991. Aika on kuukausien tarkkuudella oikein 

mutta ei Neuvostoliiton vaan Neuvosto-Venäjän. 

 

Edelläoleva tulkinta on allekirjoittaneen. 

 

Quatrain 4.77 
 
La dechassee au regne tournera, 

Ses ennemis trouvez des coniurez: 

Plus que iamais son temps triomphera, 

Trois septante a mort trop asseurez 

  
Maasta häädetty palaa valtaan, 

Salaliittolaiset joutuvat vihollisten käsiin: 

Hänen aikansa on ennenkuulumattoman voitokas, 

73:ntena liiankin varma loppu. 

Jovaliste 1985 



3/27 

 

 

 

 

 

 
Karkoitettu palaa valtaan, 

hänen vihollisensa löytävät salaliittolaiset: 

enemmän kuin koskaan hänen aikansa menestyy, 

Kolme ja seitsemänkymmentä varmaan kuolemaan. 

Ilmo Kallio-Soukainen 1971 

 

Tässä quatrainissa Nostradamus kertoo Kommunistisen Venäjän (Neuvosto –Venäjän)  kestoksi 

vuosien tarkkuudella  eli 73 vuotta. Maasta häädetty: Lenin. Eli loppu tuli 1991 Kesäkuussa. 

 

 

Terrorikuninkaan tulo taivaalta 1999  

 

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 

 

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 
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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 

mainintaa Nostradamuksen  säkeissä.  Hän on Nostradamukselle suurmies. Hitleristä  ja 
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Stalinista ei taida olla yhtään varmasti tunnistettavaa quatranttia. Napoleonista on joitakin ja hän 

oli myös  Nostradamukselle jonkinasteinen suurmies. 

 
 

 

 

Kosovon sota ja Serbian pommitussota 1999 maalis- kesäkuussa.  

 
Quatrain I.100 

 
Longtemps au ciel seront veu gris oyseau, 

Aupres de Dole de Toscane terre: 

Tenant au bec un verdoyant Rameau, 

Mourra tost grand finira la guerre. 

 

Harmaa lintu tullaan näkemään pitkän aikaa taivaalla, 

Dolen ja Toscanan maiden lähellä: 

Kantaen kukkivaa oksaa nokassaan, 

Mutta liian nopea kuolema ja sota loppuu. 

Nostradamuksen ennustukset kommentaareineen 

Seppo Aalto ja Veijo Minkkinen 2002 

 

Taivaalla on pitkään nähty harmaa lintu 

Dolen ja Toskanan maiden yllä: 

Nokassaan se pitää viheriöivää oksaa, 

Suuri kuolee aikaisin ja sota päättyy. 

Nostradamus profetioita vuosille 1555-3797 

Työryhmä Cont Rideou 1997 

 

Kauan taivaalla nähdään harmaa lintu, 

Lähellä Dolen ja Toscanan maita: 

Pitelee nokassa vihertävää keppiä, 

Poistuu nopeasti  loppuu sota. 

allekirjoittanut 

 
Quatrainissa kerrotaan Balkanin sodasta 1999 maaliskuusta kesäkuuhun. 

Harmaa lintu on Naton tutkavalvontakone joka lenteli noin kaksi ja puoli kuukautta Italiassa 

Dolen ja Toscanan maiden yläpuolella. 

Tällä valvontakoneella oli ”keppi/oksa nokassa” kts.kuva. 

Kun kone hävisi taivaalta Kosovon  sota Naton toimesta loppui siihen. 
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Harmaa lintu nokassaan keppi. 

 

 

  

 
Harmaa lintu nokassaan keppi. 
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Kosovon sota ja Serbian pommitussota 1999 maalis- kesäkuussa.  

 
Quatrain II.32 

 
Laict sang grenouilles escoudre en Dalmatie, 

Conflict donne, peste pres de Balenne. 

Cry sera grand par toute Esclavonie, 

Lors naistra monster pres dedans Ravenne. 

 

Maitoa verta sammakoita poimitaan Dalmatiassa, 

Taistelu aloitettu, ruttoa Balennesin lähellä. 

Suuri parku käy läpi Esclavonian, 

Sitten syntyy hirviö Ravennassa ja sen tienoilla. 

Nostradamuksen ennustukset kommentaareineen 

Seppo Aalto ja Veijo Minkkinen 2002 

 

Maitoa, verta, sammakoita sataa Dalmatiassa, 

Taistelu aloitettu, rutto vikkelänä, Basel, 

Parku suuri kautta slaavein maan, 

Silloin syntyy hirviö Ravennassa ja sen tienoilla.  

Ilmo Kallio-Soukainen 1971 

 

Maito, sammakoiden veri virtaa Dalmatiassa, 

Taistelu on alkanut, rutto lähellä Balennesia, 

Huuto  on kova koko Slavoniassa, 

Silloin syntyy hirviö Ravennassa ja sen läheisyydessä. 

Nostradamus profetioita vuosille 1555-3797 

Työryhmä Cont Rideou 1997 

 
Maitoa verta sammakoita sataa Dalmatiassa, 

Konfliktin aiheuttama, kiusankappale lähellä Balenneaa.  

Huuto suuri kauttaaltaan Slavoniassa, 

Kun tulee näkyviin hirviö lähellä Ravennaa. 

allekirjoittanut 

 
Tässä Quatrainissa kuvataan myös  Balkanin sotaa 1999. 

Kosovoon pudotettiin lääke- ja elintarvikeapua lentokoneista laskuvarjoja käyttäen. Kts.kuva. 

Pudotettiin veriplasmaa elintarvikkeita (mm. maitoa) ja jotkut paketit olivat kuin sammakot 

alhaalta katsottuna. Näistä pudotuksista oli kuvia mediassa tuolloin mutta nyt niitä ei enää ole 

löytynyt.  

Kuvissa jotka silloin näin internetissä eräät pudotetut paketit olivat samannäköisiä kuin  

laskuvarjohyppääjät (kuin sammakot) kuvassa.  

Baleine on valaan tähtikuvio  ranskankielessä ja baleine on myös ranskaksi valas. Sukellusvene! 
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Suoraa käännöstä ei löydy sanalle Balenne. Saattaa tarkoittaa myös  jotain paikkaa Italiassa tai 

Italian läheisyydessä. 

 Naton pommikoneet lähtivät pääasiassa Italiasta Naton Avianon lentotukikohdasta ja ylittivät 

Slovenian ilmatilan matkalla Serbiaan( Esclavoniaan) ja Kosovoon. 

Naton joukot ampuivat myös ohjuksia Adrian mereltä Montenegron edustalta sotalaivoista ja 

sukellusveneistä Serbiaan. 

Ravennassa oli syntynyt tarinan mukaan hirviö vuonna 1512 .kts.kuva. 

Vuonna 1544 Jacob Ruof oli ensimmäinen kirjailija joka kirjoitti italialaisen hirviön synnystä 

ennakoiden Ravennan taistelun lopputulosta 11.Huhtikuuta 1512. 

”Vähän aikaa myöhemmin samassa kaupungissa syntyi hirviö, jolla oli sarvi päässä, kaksi 

siipeä, ja yksi jalka, joka oli samanlainen kuin petolintu, polvinivelessä yksi silmä ja 

osallistuminen miesten ja naisten luonteeseen”. (hermafrodiitti) 

Nostradamus (1503-1566) oli ollut tietoinen tästä Ravennan hirviöstä ja tästä kirjoituksesta, ja 

siksi hän on verrannut sitä Ravennan taivaalla lentäneeseen lintuun (Naton 

tutkavalvontakoneeseen) joka oli hirviön näköinen. 

Tutkavalvontakoneessa on sarvi otsassa/nokassa. Kaksi siipeä ja yksi jalka (takaruumis). 

Kts.kuvat. 

Yhtä tyyppiä Naton pommikoneista (B-2 Spirit) on kutsuttu hirviöksi, joksi sitä voidaan kyllä 

kutsua ulkomuodon mukaan. Kone  osallistui Serbian pommituksiin. 

 

 

 

 
 
Sammakoita sataa. 
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Ravennan hirviö, petolintu. 

 

 

 

 
 
Hirviö lähellä Ravennaa. 
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Saddam Husseinin kiinniotto Irakissa 2003 joulukuussa. 

 
Quatrain X.29 

 

De Pol MANSOL dans caverne caprine, 

Cache prins extrait hors par la barbe, 

Captifs mene comme beste mastine, 

Par Begordans amenee pres de Tarbe. 

 

Pol MANSOLen luolassa vuohi, 

on piiloutuneena ja kiskotaan ulos parrasta, 

se otetaan vangiksi kuin mastiffi, 

bigorrelaiset vievät sen Tarbesin lähelle. 

Nostradamuksen ennustukset kommentaareineen 

Seppo Aalto ja Veijo Minkkinen 2002 

 

Pol Mansol vuohien luolasta, 

kätketty ja otettu, vedetty ulos parrasta, 

vankina kuljetettu kuin kapinen koira, 

Begourdanet  ovat tuova hänet Tarbeen. 

Ilmo Kallio-Soukainen1971 

 

Pol  MANSOL Caprin luolaan, 

Kätkemä ja parrasta ulos vetämä; 

vangittu kuljetetaan kuin märehtijä, 

Biqorrelaisten toimesta viedään  Tarbesin lähelle. 

Nostradamus profetioita vuosille 1555-3797 

Työryhmä Cont Rideou 1997 

 

Aluspaitainen MANSOL vuohen luolassa, 

Kätketty, kiinniotettuna kiskotaan ulos parrasta, 

vankina kuljetetaan kuin kapinen elukka, 

Begordan’ien tuomana lähelle Tarbesia. 

Allekirjoittanut 

 

Quatrainissa kuvataan Saddam Husseinin kiinniottoa Irakissa. 

 

Pol MANSOL  

Pol on ranskankielessä aluspaitainen. Tästä sanasta on sitten myöhemmin johdettu 

kansainväliseen käyttöön  poolopaita. (valkoinen T-paita). MANSOL on Anagrammi 

Solman:ista, (Soliman). 

Löydettiin maakuopasta (Vuohen luolasta) Irakista lähellä Tigris-jokea joulukuussa 2003. 

Hänellä oli luolassa päällään vain valkoinen T-paita yläruumiinsa peittona. Ennen ulostuloaan 

hän laittoi takin päälle 
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Saddam vedettiin parrasta ulos  kuopan reiästä. Videota jossa tämä parrasta veto tapahtuu Naton 

sotilaan kuvaamana katsoin tuolloin internetissä, mutta kaksi päivää myöhemmin se katosi 

Internetistä, enkä saanut talteen.. 

Hänellä oli pahoja tulehduksia ihollaan ja syöpälaiset olivat purreet häntä. (kapinen) ja hän raapi 

itseään. 

Tarbesin lähellä oli Nostradamuksen aikaan poliittinen vankila (Ensimmäinen Euroopassa) 

Bigorreassa Ranskassa Pyreneitten vuorten juurella. Päämäärä oli Nostradamukselle outo ja hän 

sijoitti  tuntemansa poliittisen vankilan ja kuljettajat (Begourdanet= bigorrealaiset/ Naton 

sotilaat) viimeiselle riville omasta tietopiiristään. 

Saddamhan ei viety tavalliseen vankilaan vaan ikäänkuin poliittiseen vankilaan. 

Saddam muuten kuljetettiin sinne helikopterilla löytöpaikastaan.  

Bourdon on kimalainen suomeksi. Kimalaisesta on sanottu että se on kuin helikopteri pörräävällä 

siipien äänellään. Onko tässä joku alkupepäistekstin virhe Begordans/Bourdons? Kts. Kuvat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuohen luolan suuaukko. 
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Saddam luolan suuaukolla. 

 

 

 
 
Saddam vedetty ulos luolasta. 
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Aluspaitainen  Saddam, takki nyt päällä vangitsemisen jälkeen. 

 

 

 
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 1971 
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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, mahtavan serkun aikaansaama. 

Näkymien kuolleet nähtyään, pakenee rehentelijä. 

allekirjoittanut 

 

Quatrainissa  kuvataan  MH17 alasampumista Ukrainassa. 

Kaksi ensimmäistä riviä ei tarvitse tulkintaa.  

Kolmannella rivillä mahtava serkku on  Ukrainan veljenpoika Venäjä. Tätä kohtaa on vaikea 

tulkita johtuen vaikeasta ranskankielisestä tekstistä. 

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? 

 
 

http://static.iltalehti.fi/ukrainan-kriisi/18856413_uk.jpg
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Odessan verilöyly Ukrainassa 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 

 

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. 
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Libyalainen tuaregi. 

 

 

 
 

Libyalaisia tuaregeja. 
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Hallintorakennus ja joonialaiset pylväät. 

 

 

 
 

Osapuolet heittelivät toisiaan kivillä ja Molotovin coctaileilla. 
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Venäjänmielisiä naamiomiehiä. (Libyalaisia 
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Chyren Selin. Terrori isku Pietarissa 2017.  

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. Isku tapahtui liikkuvassa metrojunassa Sennaja Plosadin ja Teknologiskie 

Institutin metroasemien välillä. 

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).  
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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:  

 

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. 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 
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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 

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 
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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 Teknologiskie Instituutin metroaseman laiturilla. 
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Metrojunan vääntyneet ovet räjähdyksen voimasta.  
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Savua metroasema Teknologiskie Institut’illa räjähdyksen jälkeen. 

 
 
Edelläoleva teksti on kirjoitettu valmiiksi jo vuonna 2021 joulukuussa. 

 

Teksti:  Tapio Ström. 


