PROROCTVÍ Z FATIMY - POSLEDNÍ PROROCTVÍ. TŘETÍ SVĚTOVÁ
VÁLKA A HORŠÍ VĚCI.
Ve Fatimě bylo roku 1917 lidstvu sděleno prostřednictvím tří dětí několik vizí a předpovědí, tzv.
Poselství z Fatimy. Poselství rozdělujeme na tři části - tři fatimská tajemství. Obsah prvých
dvou tajemství byl zveřejněn r. 1942 - viz Proroctví z Fatimy (II.) - Tři tajemství. Ke zveřejnění části
třetího tajemství (zjevení) došlo až r. 2000, zbývající část (slova Paní z Fatimy) je však Vatikánem
dosud tajena (20 - 25 řádků textu) - viz Proroctví z Fatimy (III.) - Druhá část třetího tajemství
(Čtvrté tajemství). Třetí tajemství se má týkat zejména budoucnosti církve.
Kromě výše uvedených tří tajemství se v 60. létech 20. stol. objevila ještě tzv. Diplomatická
verze proroctví. Měla pomoci zabránit možné třetí světové válce zklidněním politické situace
v období kubánské krize. Viz Proroctví z Fatimy (IV.) - Diplomatická verze proroctví. Někdy se
diplomatická verze spojovala s dosud utajenou částí třetího tajemství. Předlohou však muselo
být zcela jiné proroctví z Fatimy.
Utajený příjemce
Fatimské události se udály v polích doliny Iria u vesničky Aljustrel nedaleko portugalského města
Fatima. Došlo zde k několika vizím a sdělení několika proroctví. Od 13. května do 13. října 1917
byli tři malí pasáčci, Lúcia dos Santos a její sestřenice Jacinta a bratranec Francisco Marto, osloveni
bytostí "jasnější než slunce...", kterou nazýváme Paní z Fatimy. Má se všeobecně za to, že veškerá
poselství a proroctví z Fatimy (tři tajemství) byla sdělena těmto třem dětem a později je zapsala
Lúcia (ostatní dvě děti zemřely na chřipku). Více viz Proroctví z Fatimy (I. a) - Chronologie 1917 1962 a Proroctví z Fatimy (I. b) - Chronologie od r. 1963.
Děti však nebyly jediné, komu zde byly ukázány varovné vize a sdělena poselství. Nejdůležitější
vzkazy vyslechla žena, pokrevně spřízněná s Franciskem a Jacintou Marto. Tato žena byla hlavní
příjemkyní proroctví ve Fatimě, snažila se však zůstat v anonymitě. To se jí nepodařilo a nakonec
byla za své vize a schopnost slyšení zabita. Varování lidstvu stihla ještě před svou násilnou smrtí
zapsat a předat místnímu katolickému faráři. Rukopis byl doručen nejvyšším církevním
představitelům, kteří okamžitě rozhodli o jeho přísném utajení. Opisy jeho částí však začaly tajně
kolovat, byly opisovány i ničeny. Dodnes jsou fragmenty původního sdělení uchovávány na řadě
míst. Varování před koncem našeho lidského věku, sdělené ve Fatimě, nazýváme Poslední
proroctví.
Poslední proroctví
Poslední proroctví je varováním lidstvu, které se ubírá stále rychleji cestou ke své zkáze.
Z roku 1917 se dochovalo několik částí Posledního proroctví, které nemusí být zcela přesné
vzhledem k opakovanému překladu, přepisování i úpravám původního sdělení.
Výňatky Posledního proroctví z Fatimy:

... I bude člověk hříšný v své duši promlouvati sladce davům mnohým. Titož v pokoře a klamu
budou k němu vzhlížeti a pomazání si dávati. Černá zástava budeť hvězdou mnohých a srdce jejich
jsouc otráveno jedem hadím, budež po nepatrno bráti, co v rozum bylo dáno.

Na světě bude vody smrduté, jež jako víno nabízeno lidem bude rukou nicoty. A oni opíjeti se
budou dál a dále, jak nenasytné dítě sahá po prsu. I sochy svatých prolévati slzy krvavé budou,
by lidstvo vzchopilo se v lítý boj. Mocní panovníci budou chtít lidské duše s jejich těly sestěhovat
pod zemskou hroudu, by na nebesa tito nevzpomněli více.
Dají se oni zlákat mamonem slibů věčnosti v hojnosti své.
I vyjde z lůna matky první dítě, jemuž však nebyla pojítkem pupeční šňůra, ono bez pupku bude.
A další matky netrpělivě budou očekávati zrod života v lůně svém, však marno.
Nebude více víra v Stvořitele a muž se sepjatýma rukama v hávu slavnostním se bude kochat nad
svým dílem. On státi bude nad rozbořeným životem zemským, nadechovati se bude smradlavosti
vod se zalíbením. A stále mu budou naslouchati davy již nerozumíce ani slovu bratra či matky své,
neb nebude rozumu již více...
A dech jak otrávená laguna bude z nitra země, jak škleb na tváři bláznivce, poseká vše živé
i neživé...
...
Strhne se roucho z těla toho, kdo prohlásil se zástupcem nejvyšším mezi lidmi a ...
I puknou zdi města měst, zřítíce se do hluboké propasti žáru pekelného a s nimi i ti, kdož
služebníky se sepjatýma rukama a v srdci kámen byli. Spadne falešná víra i bude lidem přeživším
i novým ukázán Stvořitel. Nebude více klamu ni mámení. Nebude více králů ni pánů, neb sesláni
na zem budou ti, jež cestu života lidem kázati budou. Sám v sobě bude člověk hledat Boha i tam
ho nalezne. Nebude jiný mezi ním a Stvořitelem...
Výše uvedený text je jen částí obsáhlejšího sdělení. Celé proroctví údajně vysvětluje také skutečný
smysl příběhu o arše Noemově a upozorňuje, že lidstvo nepochopilo to nejdůležitější. Část textu lze
chápat také jako varování před skrytým pronikáním cizí, nepřátelské inteligence do lidské
společnosti.
Diplomatická verze a Poslední proroctví
V 60. létech 20. stol. sehrálo důležitou úlohu poselství označované jako diplomatická verze třetího
tajemství z Fatimy (viz Diplomatická verze proroctví). Tehdy byl vůdčím osobnostem světových
velmocí předán text varující před rozpoutáním jaderné války. Vrcholila kubánská raketová krize,
stačil jen krůček k rozpoutání válečného konfliktu mezi USA a SSSR za použití jaderných zbraní.
Téměř zázrakem se krizi podařilo urovnat a lze předpokládat, že právě diplomatická verze proroctví
sehrála důležitou roli.
Zůstala otázka, odkud pocházel text, vydávající se za sdělení Matky Boží dívce Lucii ve Fatimě.
S obsahem Vatikánem zveřejněných poselství z Fatimy (tři tajemství) nemá téměř nic společného.
Domníváme se, že autoři diplomatické verze byli inspirováni textem Posledního fatimského
proroctví. Vybrali několik základních motivů, ale ty doplnili podle svého. Byla použita zejména
následující varování posledního proroctví:
- oblouzněné lidstvo povede nejvyšší duchovní, který však bude skrytým zástupcem zla

- město měst bude zničeno
- pozemský život bude silně poničen, lidé budou umírat následkem zničení země a vod
Na základě těchto varování Posledního proroctví mohla být sestavena diplomatická verze poselství
z Fatimy. Doplněna pak o úvod, časové určení ("Na celé lidstvo přijde nesmírný trest, ne dnes ani
zítra, ale ve druhé polovině 20. století") a k většímu účinku i barvitý popis zkázy země - vše tak,
aby byli politici varováni před silovým řešením kubánské raketové krize.
V Posledním proroctví však konkrétní časové určení chybí. O druhé polovině 20. století zde není ani
zmínky. Lze v textu najít nepřímá vodítka pro časové zařazení předpovídaných událostí?
Časová znamení
V uvedeném výňatku zřetelně chybí začátek, který by snad mohl pomoci lépe časově zařadit
budoucí události a spojit je s různými znameními blížícího se konce našeho času. Jedno zázračné
znamení je však přece jen uvedeno v druhém odstavci - krvavé slzy soch svatých. To by
znamenalo, že předpovídané události jsou blízko.
Počátkem 80. let 20. století se rozšířil ve světě kontroverzní fenomén – plačící sochy, plačící obrazy
a plačící ikony Panny Marie. Pláčou vodu i krev. V mnoha případech po podrobném zkoumání
a počítačové tomografii neexistuje reálné vysvětlení.
Nejznámější plačící sochy jsou v japonském městě Akita, italském přístavním městě Civitavecchia
a německé obci Heroldsbach , kde plakala soška Panny Marie 12. února 2007.

Socha Panny Marie s krvavými slzami, Civitavecchia 1995.
K hromadnému stěhování lidí pod zem zatím nedochází, byť se již buduje řada podzemních
sídel. Jsme však svědky rychlého vzniku velkých nákupních a společenských center s omezeným
přístupem denního světla, což lze chápat jako počátek cesty k odtržení člověka od nebes, jak je
psáno v proroctví.
Ten, kdo povede člověka cestou zhouby, se jej bude snažit odtrhnout nejen od kontaktu
s nebeskou klenbou ale také od životodárné vody. Jako temná linka celým proroctvím se vine
znečištěná, otrávená voda.

Podzemní město RÉSO, Montreal - 32 km tunelů spojuje mnoho obchodních center, hotelů,
stanic metra a úřadů.
Dále je zde zmínka o prvém zrození člověka bez pupeční šňůry. Jedná se snad o lidský klon?
Již před několika léty bylo oznámeno úspěšné klonování lidských embryonálních buněk. Proroctví
lze chápat tak, že klonování člověka přinese lidstvu odpovídající reakci - ztrátu schopnosti počít děti
přirozenou cestou a přiblížení posledních dní naší civilizace.
V posledku vyjde z hlubin země otrávený dech, kosící vše živé i neživé. Zde si lze klást
otázku, zda dalším znamením nejsou stále častější zvuky z útrob země tzv. hučení či brum. Tyto
zvuky způsobuje vzájemné tření litosférických desek, jejichž posun může vyvolat nejen
zemětřesení a tsunami, ale také obrovské výrony metanu.
Nejdeme tomuto scénáři sami v ústrety nyní tak prosazovanou těžbou plynu z břidlic? Tato metoda
způsobuje ohromné znečištění vod. Dochází také k narušení podloží, což může usnadnit masivní,
nekontrolovaný únik zemních plynů. Severoamerický kontinent tak již má o svém osudu zřejmě
rozhodnuto. Ochráníme si alespoň my ostatní své místo k životu?

Letecký snímek krajiny kde probíhá těžba břidlicového plynu (USA, Wyoming).
Slavné události ve Fatimě se odehrály v roce 1917 a krátce před tím. Dívce Lucii s dalšími dvěma
dětmi byly ukázány varovné vize a sděleno několik poselství. Vše bylo potvrzeno nebeskými úkazy
za účasti tisíců svědků. Uplynulo tedy zhruba 100 let.
V roce 1931 obdržela poslední žijící fatimská vizionářka, řeholní sestra Lucia, další zjevení. Lidé
v něm byli opět varováni, protože nesplnili žádost z Fatimy o zasvěcení Ruska. Náš Pán mi řekl
s velkým zármutkem: "Nechtěli splnit mou žádost!" (…) Tak jako francouzský král toho budou
litovat a budou ji chtít splnit, ale bude pozdě...".
Všimněme si odkazu na francouzského krále, zřejmě Ludvíka XIV. 17. 6. 1689 obdržela sv. Marie
Alacoque následující Ježíšovo poselství: "Sděl nejstaršímu Synu mého Nejsvětějšího Srdce (Ludvík

XIV.), že tak, jako obdržel své časné narození skrze úctu a zásluhy mého nejsvětějšího Dětství,
tak také svého zrození pro věčnou slávu dosáhne skrze mé nejúctyhodnější srdce. Mé srdce chce
vládnout v jeho paláci, být zobrazeno na jeho praporu a vytepáno na jeho zbraních, aby získaly
vítězství nad jeho nepřáteli a nepřáteli svaté církve. Můj Otec žádá krále k uskutečnění svého
plánu, jímž je vybudování chrámu, v němž bude vystaven obraz mého Nejsvětějšího Srdce a zde
se mu bude dostávat úcty od celé Francie."
Ludvík XIV. ani jeho syn toto zasvěcení nevykonali. Ludvík XVI. Francii Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
nakonec zasvětil, ale stalo se tak až ve vězení, kam byl uvržen revolucionáři. Pro záchranu
království a Francie, coby strážkyně víry, však už bylo pozdě. 17. června 1789, tedy přesně sto let
ode dne, kdy Ježíš prostřednictvím svaté řeholnice k zasvěcení Francie vyzval, svrhlo ústavodárné
shromáždění monarchii a zahájilo éru revoluční hrůzovlády.
Nezavršuje se právě nyní sto let od událostí ve Fatimě? Nemáme poslední šanci zasvětit svá vlastní
srdce Rusku, které bylo vybráno být vůdčí silou v boji proti silám zla v nadcházejícím
Armageddonu?
Černá zástava
Proroctví varuje: "... I bude člověk hříšný v své duši promlouvati sladce davům mnohým. Titož

v pokoře a klamu budou k němu vzhlížeti a pomazání si dávati. Černá zástava budeť hvězdou
mnohých a srdce jejich jsouc otráveno jedem hadím, budež po nepatrno bráti co v rozum bylo
dáno."
Lidé v maskách ochránců demokracie a svobody dali vzniknout Islámskému státu (ISIL). Jeho
zástavou je černý prapor a snahou ovládnout svět otrávenou vírou. Naplňuje se snad právě v roce
2015 poslední proroctví z Fatimy?

Černá zástava ISIL.
USA vyvolává zdání boje proti Islámskému státu Daeši - ISIL. Právě jeho politika na Blízkém
východě však dala Islámskému státu vzniknout. Vzpomeňme jen destrukci Iráku a podporu
radikálních islamistických vzbouřenců v Sýrii. A jeden ze států NATO, Turecko, nezakrytě podporuje
ISIL dodávkami zbraní a bojovníků, zejména však nákupem ropy. A Izrael léčí zraněné bojovníky
ISIL a vojensky oslabuje demokraticky zvoleného prezidenta Sýrie, který stojí v čele obrany své
země před útoky bojovníků s černou zástavou.
A je to právě Rusko, která nyní začíná organizovat síly, mající šanci zastavit postup islamistů ISIL.
Je to právě Rusko, které možná ochrání Evropu před zotročením bojovníky s černou zástavou,
navzdory vůdcům USA, NATO a EU, jejichž srdce jsou již otrávena hadím jedem záhuby.

TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A HORŠÍ VĚCI
Rozhovor The Fatima Crusader s P. Paulem Kramerem
Úvod
Mnoho katolíků si pamatuje nečekaně otevřené poznámky Matky Angeliky na televizní stanici
Eternal World týkající se vize třetího fatimského tajemství v podobě, jak jej Vatikán odkryl
26. června 2000. Matka Angelika řekla 16. května 2001 svému posluchačstvu:
"Pokud jde o tajemství, jsem jedním z těch lidí, kteří si myslí, že nám neřekli vše ... Protože je to
děsivé ..."
Matka Angelika, stejně jako miliony katolíků po celém světě, považuje za obtížné uvěřit, že mlhavá
vize "biskupa v bílém" klopýtajícího přes mrtvá těla biskupů, kněží a laiků ve zpola zničeném
městě, který je pak popraven tlupou vojáků, je vším, co bylo v tajemství, jež bylo ve Vatikánu více
než čtyřicet let pod zámkem. Jednou věcí je, kde jsou [ve zveřejněném tajemství] "slova Panny" –
která zmínil sám Vatikán ve svém prohlášení v roce 1960, jímž tajemství zamlčel – jež by
vysvětlovala toto vidění? Jak se papež a jeho biskupové ocitli v situaci, kdy jsou vražděni? Je zpola
zničeným městem zpustošený Řím, z nějž papež prchá přes mrtvá těla svých podřízených, jak to
dle svého tvrzení viděl Pius X. ve svém prorockém vidění?
Otec Kramer došel ve svém bádání k závěru, že třetí tajemství předpovídá mnohem víc než
apostazi v církvi, která začíná "od shora", jak to vyjevil kardinál Ciappi, papežský teolog pěti po
sobě jdoucích papežů (od Pia XII. po Jana Pavla II.), který tajemství četl. Fatimští badatelé se
jednomyslně shodují na tom, že třetí tajemství začíná "slovy Panny": "V Portugalsku bude dogma
víry vždy zachováno," k nimž sestra Lucie přidala "atd.", aby naznačila, že ve třetím tajemství bude
následovat více slov Panny Marie.
Kromě toho, říká otec Kramer, "slova Panny" utajená Vatikánem v roce 1960 skutečně vysvětlují,
jak se stane, že je papež popraven vně zpola zničeného města. Tato událost je vyvrcholením řady
katastrofických událostí a to nejen včetně svolání Druhého vatikánského koncilu a toho, že se jej
zmocnili modernističtí liberálové v rámci církevních struktur.
Třetí tajemství také prorokovalo stav, v němž se nyní nacházíme, jmenovitě situaci po Druhém
vatikánském koncilu. Předpovídá také, že třetí světová válka pravděpodobně zanechá Řím v
ruinách. V tomto rozhovoru pro The Fatima Crusader otec Kramer ukazuje, jak chybějící slova musí
doplnit skládačku, jejíž části jsou nám již dostupné ze spolehlivých zdrojů, včetně samotného
zesnulého papeže Jana Pavla II. Ať čtenář upřímně ve svém srdci posoudí bádání otce Kramera
ohledně katolických proroctví, která předpovídají naší nejbližší budoucnost.

The Fatima Crusader (FC): Proč si myslíte, že třetí fatimské tajemství odhaluje ještě víc než
apostazi v církvi "počínající shora", jak to vyjevil kardinál Ciappi?

Otec Kramer: Vidění třetího tajemství zveřejněného Vatikánem v červnu 2000 především odhaluje
materiální i duchovní katastrofu: zavraždění biskupů, kněží, řeholníků a laiků, zpola zničené město
a papeže popraveného vojáky u paty velkého dřevěného kříže vně tohoto zpola zničeného města.
Připomeňme si odhalující rozhovor kardinála Ratzingera (nyní papeže Benedikta XVI.) z roku 1984
v časopise Jesus, v němž probíral třetí tajemství, které dle svého přiznání četl. V tomto rozhovoru
kardinál odhalil možná víc, než zamýšlel. Spojil dohromady tři prvky: třetí tajemství, Písmo svaté
a jiná mariánská zjevení uznaná církví za autentická. Jak řekl v roce 1984 – a cituji jej přesně –
"věci obsažené v tomto třetím tajemství se shodují s tím, co bylo ohlášeno v Písmu svatém a znovu

a znovu to opakovala jiná mariánská zjevení..."
To znamená, že není pochyb, že to, co je ve třetím tajemství, se shoduje s tím, co je v Písmu
svatém a také s tím, co bylo znovu a znovu odhalováno v jiných mariánských zjeveních, což bylo
potvrzeno ústy v současnosti vládnoucího papeže. To je náš klíč.
Je zřejmé, že vize "biskupa v bílém" je vzdálena tomu, aby v ní byly dostatečně jasně – bez
vysvětlujících slov Panny Marie – obsaženy prvky Písma svatého a "mnoha jiných mariánských
zjevení", na něž současný papež odkazoval, když byl ještě kardinálem Ratzingerem. Žádné uznané
mariánské zjevení skutečně neobsahuje vizi papeže, který je popraven vně zpola zničeného města.
Takže víme, že něco podstatného bylo v odhalení Vatikánu z roku 2000 vynecháno.
FC: Ale kde nalezneme, co bylo vynecháno?
Otec Kramer: Začneme naše bádání studiem toho, co o tom řekli jiní, kteří třetí fatimské
tajemství četli a dali nám některé velmi výmluvné záchytné body. Například zesnulý Malachi Martin
tajemství četl. Slyšel jsem příběh, který vyprávěl jeden z jeho blízkých osobních přátel. Jednoho
dne v roce 1960 jel Martin, který byl tehdy osobním tajemníkem kardinála Bey v Římě, autem
spolu s papežem Janem XXIII. a kardinálem Beou. To znamená, že v autě byli čtyři lidé: řidič,
papež Jan, kardinál Bea a Malachi Martin.
Protože byl Malachi Martin osobním tajemníkem kardinála Bey a byl také blízkým spolupracovníkem
Jana XXIII., stěží mohlo překvapit, že se zde nacházel. A během této jízdy autem onoho dne roku
1960 papež Jan osobně předal toto tajemství Malachimu. Bylo napsáno na listu papíru – nikoliv
na čtyřech listech, které vydal Vatikán v roce 2000. Malachi si tajemství ihned přečetl a při mnoha
pozdějších příležitostech o třetím tajemství hovořil, i když byl pod přísahou, že nesmí vyzradit
přesně jeho obsah. Když se ale někdo dotknul záležitostí obsažených v tajemství, odpovídal ano
nebo ne s ohledem na to, zda daná věc v tajemství je nebo ne.
FC: Můžete nám dát příklad?
Otec Kramer: Například ve svém posledním rozhovoru na konci 90. let v pořadu Arta Bella řekl
Malachi před miliony posluchačů, že ve třetím tajemství je něco velice děsivého a připustil, že ano,
že bude světová válka a velká pohroma, při níž zahyne mnoho lidí. Dodal ale, že je v tajemství
ještě něco děsivějšího než toto, ačkoliv to přesně nespecifikoval. [Poznámka vydavatele: Otec
Kramer více hovoří o této "děsivé věci" dále v tomto rozhovoru.]
FC: Kdysi jsme slyšeli prohlášení Jana Pavla II. ve Fuldě v Německu v roce 1980, týkající se
skutečného obsahu třetího tajemství. Co o tom víte?
Otec Kramer: Ano, papež Jan Pavel II. nám dal vodítko k tomu, co je obsahem. V listopadu 1980
navštívil Německo a katedrálu ve Fuldě a zde před malou skupinou hovořil o třetím tajemství.
Zeptali se jej, proč nebylo tajemství ještě odkryto a on jim dal několik odpovědí.
Zaprvé papež řekl, že nebylo odhaleno, protože s jeho znalostí přichází také odpovědnost a mnoho
lidí chce tajemství znát jen z důvodu zvědavosti. Kvůli tomu, aby se vyhnul senzacechtivosti,
nechtěl odkrýt obsah třetího tajemství.
Ale pak – a zde začínáme vidět, že toto tajemství obsahuje ještě něco víc než apostazi v církvi –
také řekl: "Postačí, abyste věděli, že celé regiony země budou zaplaveny vodou, která zatopí velké
oblasti, a z okamžiku na okamžik zemřou miliony lidí."
FC: Řekl papež ve Fuldě ještě něco?

Otec Kramer: Ano, řekl, že dalším důvodem, proč nechce odkrýt třetí tajemství – a to bylo
klíčovou indicií v mém pátrání v této otázce – je, že nechtěl povzbudit komunisty, aby podnikli jisté
kroky. O jakých krocích mluvil? Můžeme velice jasně dovodit, že jedinou věcí, která by povzbudila
komunisty, je vyjevit jim to, že by vyhráli světovou válku, o níž mluvil Malachi Martin v rozhovoru
s Artem Bellem.
FC: Ale jak můžeme vědět, že popis, o kterém papež mluvil ve Fuldě, je přesný?
Otec Kramer: Někteří lidé zpochybňovali, zda papež Jan Pavel II. ve Fuldě skutečně pronesl tato
prohlášení o třetím tajemství. Ale tato námitka je neudržitelná. Především zde byla novinářka,
která zapsala všechna slova Svatého Otce a zveřejnila jejich přepis v časopise s názvem Stimme
des Glaubens [Hlas víry]. Vatikán nikdy nezpochybnil přesnost citací v tomto článku. Pak zde byl
druhý svědek, německý kněz, který si také zapsal slovo od slova, co papež při této příležitosti řekl.
Následně řekl papeži, že tak učinil, a papež mu za to poděkoval.
Já sám německy hovořím a čtu, a když jsem v roce 1983 cestoval v blízkosti Fuldy, četl jsem
německý text, který vytvořil tento německý kněz. Matka představená jedné německé komunity
řeholních sester mi tento text ukázala. Byl totožný s textem, který byl publikován zmíněnou
novinářkou. Německý kněz a novinářka tedy podali totožné svědectví ohledně toho, co řekl papež
ve Fuldě. Papežovu promluvu si tedy buď zaznamenali těsnopisem, nebo si ji nahráli. Texty ale
byly slovo od slova totožné. Myslím si tedy, že lze jen stěží seriózně zpochybnit autenticitu
papežových poznámek ve Fuldě.
FC: Ale jakou mají souvislost papežova odhalení ve Fuldě s Písmem sv. a jinými mariánskými
zjeveními, o kterých hovořil kardinál Ratzinger v roce 1984?
Otec Kramer: Zde do sebe začínají dílky skládačky třetího tajemství zapadat. Zaprvé, co se týká
"jiných mariánských zjevení", o nichž hovořil kardinál Ratzinger, máme uznané mariánské zjevení
naší Paní v Quitu v Ekvádoru v roce 1634. V tomto zjevení Naše Paní varovala přesně před tím,
co předpovídá třetí tajemství: velkou apostazí v církvi. Naše Paní řekla ctihodné Matce Marianě
de Jesus Torres, že na konci 19. století a po většinu 20. století svět podlehne veliké herezi. Svátost
manželská "bude napadána a znevažována" a "zednářství, které v té době bude u moci, schválí
nespravedlivé zákony s cílem vypořádat se s touto svátostí a učiní snadným pro každého žít ve
hříchu, povzbudí plození nemanželských dětí narozených bez požehnání církve". Pak Naše Paní
varovala: "Křesťanský duch bude rychle upadat a zhášet drahocenné světlo víry, dokud to
nedosáhne bodu, že bude existovat takřka úplná a všeobecná zkaženost obyčejů (mravů),
což bude důvodem pro nedostatek kněžských a náboženských povolání..."
Naše Paní Dobrého pořízení dále varovala, že se v této době "nevinnost už takřka nebude
vyskytovat u dětí, ani cudnost u žen" a že "zesvětštělé [diecézní] duchovenstvo ztratí mnohé
z toho, co se po něm požaduje, protože kněží se stanou nedbalými ve svých svatých povinnostech.
... Kněží budou postrádat preláta a Otce, který by je vedl s otcovskou láskou, něhou, silou,
moudrostí a prozíravostí a mnoho z nich ztratí svého ducha a uvede své duše do velkého
nebezpečí."
Ale pak v přímé paralele k vítězství Neposkvrněného Srdce, Naše Paní Dobrého pořízení prohlásila,
že toto období temna církevních dějin "bude oznamovat příchod mé hodiny" a že Bůh nakonec
ukončí "tuto zlověstnou dobu a pošle církvi preláta, který obnoví ducha jejích kněží."
Vidíme zde tedy blízkou podobnost s tím, co je nepochybně odkryto ve třetím tajemství a týká se
apostaze církve, jíž bude v nějaké fázi následovat zasvěcení Ruska, obrácení Ruska a "nakonec"
vítězství Neposkvrněného Srdce. Toto si již, pokud jde o třetí tajemství, dovodilo mnoho fatimských
badatelů.

FC: Souhlasíme. Ale co další prvky třetího tajemství, na něž nepřímo poukázal Jan Pavel II.
a Malachi Martin, které jdou za duchovní trest a zahrnují trest materiální včetně světové války?
Otec Kramer: Tam přesně mariánská zjevení činí skládačku úplnou tím, že přidávají prvek
materiálního trestu k trestu duchovnímu. V roce 1973 a po několik let následujících se v Akitě
v Japonsku zjevovala Naší Paní v řadě zjevení, která byla místním biskupem po osmi letech šetření
uznána. Je nanejvýš výmluvné, že kardinál Ratzinger jako prefekt Kongregace pro nauku víry sám
v roce 1988 oficiálně prohlásil, že si zjevení zasluhují, aby se jim věřilo, a byl si těchto zjevení
jasně vědom, když poskytnul onen rozhovor časopisu Jesus.
Ve skutečnosti Catholic World News přinesl 11. října 2001 zprávu, že Howard Dee, bývalý filipínský
velvyslanec ve Vatikánu, řekl v roce 1998 v rozhovoru pro časopis Inside the Vatican, že "biskup
Ito [místní biskup z Akity, nyní již zesnulý] byl přesvědčen, že Akita je rozšířením Fatimy a kardinál
Ratzinger mi osobně otvrdil, že tato dvě poselství, z Fatimy a Akity, jsou v podstatě totožná."
V tomtéž článku v Catholic World News se dále uvádělo, že: "biskup Ito i kardinál Ratzinger oba
potvrdili, že poselství a události v Akitě mají nadpřirozený původ a označili je za takové, že si
zasluhují, aby se jim věřilo."
Máme-li na paměti tato udivující tvrzení kardinála Ratzingera, můžeme se zamyslet nad tím,
co Naše Paní z Akity řekla sestře Agnes Katsuko Sasagawa 13. října 1973, na výročí [fatimského]
slunečního zázraku. Budu citovat doslovně: "Jak jsem vám řekla, jestliže se lidé nebudou kát
a nepolepší se, Otec uvalí strašný trest na všechno lidstvo. Bude to trest větší než potopa, takový
trest, jaký svět nikdy předtím neviděl. Z nebe bude padat oheň a vyhladí velkou část lidstva, dobré
i zlé, neušetří ani kněze ani věřící. Ti, co přežijí, budou tak zoufalí, že budou závidět mrtvým.
Jediné zbraně, které vám zbudou, budou růženec a Znamení, které vám zanechal můj Syn.
Každý den se modlete růženec. S růžencem se modlete za papeže, biskupy a kněze.
Dílo ďábla pronikne dokonce i do církve takovým způsobem, že budete vidět kardinály, jak se staví
proti kardinálům a biskupy stavět se proti jiným biskupům. Kněží, kteří Mě ctí, budou vysmíváni
a budou se proti nim stavět jejich spolubratři. Kostely a oltáře budou pustošeny. Církev bude plná
těch, kteří přijímají kompromisy, a démon přinutí mnoho kněží a zasvěcených duší opustit službu
Pánu."
Zde v uznaném mariánském zjevení tedy vidíme kombinaci dvou prvků: materiální a duchovní
katastrofy. Vidíme apostazi v církvi – kterou také předpovídala Naše Paní Dobrého pořízení –
doprovázenou kataklyzmatickou událostí, která ztrestá celý svět.
A jak jsem právě poznamenal, kardinál Ratzinger bývalému filipínskému velvyslanci ve Vatikánu
přiznal, že poselství z Fatimy a poselství z Akity jsou v podstatě totožná. Přesto ani první dvě části
fatimského tajemství, ani vidění ze třetího tajemství, které bylo zveřejněno v roce 2000, neříká to,
co Naše Paní řekla v Akitě. K vidění třetího tajemství vlastně nejsou připojena vůbec žádná slova
Naší Paní. Vidíme však plameny sršící k zemi z rukou trestajícího anděla a Naší Paní, která plameny
odvrací, a anděl volá: "pokání, pokání, pokání". Upozorňuji na podobnost, že nejvyšší anděl ve
zjevení Naší Pani z Knocku hrozil mečem.
Přijde ale doba, kdy už Naše Paní nebude moci dále odvracet stravující oheň [a meč] nebeské
odplaty? Před tím nás zjevně varuje Naše Paní z Akity v roce 1973, 56 let po slunečním zázraku.
Je jasné, že to, co činí tato dvě zjevení – z Fatimy a Akity – "v podstatě totožnými", se musí
nacházet v chybějících slovech Naší Paní fatimské, která se shodují se slovy Naší Paní z Akity. Musí
to být tatáž "slova Panny", která Vatikán v roce 1960 zamlčel, když světu řekl, že třetí tajemství
nebude odhaleno, jak každý očekával.

FC: To je skutečně ohromující. Ale co konkrétní otázka, zda bude trest kromě jiných pohrom, které
mají padnout na církev a svět, zahrnovat světovou válku?
Otec Kramer: Zde v mariánských zjeveních nacházíme některé další části skládačky. Odvolávám
se na poselství Naší Paní sestře Eleně Aiello, která zemřela v roce 1961. Byla proslulá díky
zjevením, která obdržela od Naší Paní, a papež Pius XII. si ji velice vážil, i když o ní asi mnoho lidí
ze severní Ameriky neslyšelo. Naše Paní jí zjevila, že Rusko rozpoutá náhlou válku a obsadí celou
Evropu. Zdá se, že přesně tomuhle se chtěl papež Jan Pavel II. vyhnout, když neprozradil třetí
tajemství, jak řekl ve Fuldě, protože by to podnítilo komunisty učinit jisté kroky – jinak řečeno,
rozpoutat válku proti západu.
FC: Ale co námitka, že Rusko již nepředstavuje takovou hrozbu, když teď "komunismus padnul"?
Otec Kramer: Když čtete ruské publikace jako já, vidíte, že v Rusku samotném neexistuje žádné
tajemství ohledně toho, co se bude dít. Formuje se tu neostalinistická diktatura, ruští novináři si
stěžují na diktaturu a otevřeně se ptají proč, když je v Rusku údajně demokracie, Putin bezostyšně
a veřejně plánuje válku proti západním demokraciím?
A je jasné, že všechny důkazy vedou k závěru, že Rusko se připravuje na válku se západem. Putin
se otevřeně vychloubá novými mezikontinentálními balistickými raketami, které umí uprostřed letu
změnit kurz a vyhnout se vší protiraketové obraně. Rusko je nyní v těsném spolku s komunistickou
Čínou, s níž vytvořilo silnou vojenskou alianci, a s jinými stále komunistickými národy světa.
I na vládní úrovni ve vládě Spojených států bylo uznáno, že Rusko a Čína jsou těmi zeměmi, které
podporují teroristické státy, protože terorismus je prostě taktika, která se používá pro odvedení
pozornosti, oslabení a ukolébání západu, pokud jde o opravdovou hrozbu pro jeho bezpečnost.
K tomu je zde další úžasné proroctví z 19. století, které nejspíš shrnuje, co je ve třetím tajemství.
Netvrdím, že je uznané, ale zapadá do zbytku obrazu. Existuje kniha ve francouzštině, kterou
sestavil kněz ve Francii jménem otec Fatteccelli nebo Fatticioli. Ve skutečnosti jsem ten text nečetl,
ale slyšel jsem jej čtený na audiokazetě. Kniha se jmenuje Day of Wrath: The Hand of God Upon
An Empire (Den hněvu: Ruka Boží vztažená na říši). Jde o zjevení předaná arménskému Židovi,
jistému Zachariášovi, který se později nechal pokřtít jako katolík. Tato kniha vydaná kolem roku
1850 obsahuje zjevení (která měl Zachariáš ve 40. letech 19. století) týkající se přesné podoby
komunistické říše, Ruska a Číny a jejich satelitů. Říká, že přijde détente [tzv. politika uvolnění
v rámci studené války mezi západem a východem – pozn. překladatele]; a pak bude dosažena
dohoda mezi kapitalistickým západem a marxistickým východem.
Pak, říká proroctví, komunisté přemohou západ tím, že odpálí své rakety – oni odpálí své rakety –
a slovo "rakety" bylo použito ve 40. letech 19. století! Odpálí své rakety na pobřeží severní Ameriky
– ze směru od Ruska a Číny – a západní svět bude uvržen do otroctví, po němž "prvorozený
pekla bude vládnout světu". Ještě jednou říkám, že netvrdím, že je proroctví uznané, ale jen
to, že se shoduje s jinými důkazy, které máme o velké pohromě předpovídané ve třetím tajemství.
A toto Zachariášovo proroctví by mohlo vysvětlovat to, co Malachi Martin řekl v pořadu Arta Bella,
jak jsem dříve zmínil. Malachi tehdy řekl, že je ve třetím tajemství něco velice děsivého –
děsivějšího než třetí světová válka. A tou děsivou věcí, o které Malachi Martin mluvil, bylo toto:
Po vítězství Ruska ve válce to bude vypadat, jako že ďábel porazil Krista.
FC: Možná je tato světová válka, toto odpálení jaderných raket tím, co Naše Paní z Akity myslí
oním ohněm sršícím z nebe, který vyhladí velkou část lidstva. Konec konců je Japonsko místem,
kde oheň pršel z nebe v Hirošimě a Nagasaki.
Otec Kramer: To se zdá logické, ale není to tak docela správně. Oheň pršící z nebe bude

nadpřirozenou událostí, jak předpověděla sestra Elena Aiello i blahoslavená Anna Maria Taigi.
Ale nyní další detail k doplnění naší skládačky: Zjevení, jež obdržela Anna Kateřina Emmerichová,
která žila na počátku 19. století a v říjnu 2004 byla papežem Janem Pavlem II. blahořečena.
Ve zjeveních blahoslavené Anně Kateřině Emmerichové Naše Paní odhaluje, že bude existovat
falešná církev temnoty, zatímco bude dále existovat pravá církev. Tato falešná církev bude církví
ekumenickou. Sjednotí dohromady všechny církevní komunity a sekty. A bude zároveň existovat
falešný papež a pravý papež, stejně jako tomu bylo za velkého západního schizmatu ve 14. století.
Dokonce i nekřesťanská náboženství budou mít určitý svazek s touto velkou celosvětovou, tzv.
univerzální církví.
Je ohromující, že papež sv. Pius X. ve svém apoštolském listě ohledně hnutí Sillon ve Francii
předpověděl vznik přesně takového falešného náboženství, když hovořil o "velkém odpadlickém
hnutí, které je organizováno ve všech zemích, aby byla zbudována univerzální církev bez dogmat
a bez hierarchie, bez zákona ducha a bez uzdy vášní, a která pod rouškou svobody a lidské
důstojnosti by zavedla v celém světě – kdyby zvítězila – zákonité panství lsti a násilí, potlačování
slabých, všech těch, kdo strádají a pracují".
Nadcházející globální požár tedy bude mít spojitost s touto falešnou celosvětovou církví, která
povstane v odporu k pravé církvi.
FC: Byl byste ochotný učinit prognózu toho, kdy všechno tohle, včetně světové války, nastane?
Otec Kramer: Zde se dostáváme mimo spolehlivé důkazy uznaných zjevení a do hájemství
spekulací. Na základě proroctví německého kněze, mystika, jehož věrohodnost je potvrzena jiným
německým knězem jako naprosto důvěryhodná, se můžeme dohadovat, že válka by mohla
vypuknout v roce 2008 a k zasvěcení Ruska by mohlo dojít v roce 2011. Období trestu by mohlo
pokračovat až do období po roce 2011, ale do roku 2013 by měl tento trest skončit a mohl by
to být skutečně rok vítězství Neposkvrněného Srdce.
Samozřejmě si to nemůžeme poznačit ve svém kalendáři a založit svůj život a rozhodnutí na
kterémkoliv z těchto dat, ale bylo by dobré si pamatovat, co sám Malachi Martin řekl v roce 1997:
vše se skončí za méně než dvacet let. S ohledem na to, co se děje v církvi a ve světě, nemusí být
člověk prorokem nebo se nemusí zabývat jinými zjeveními než uznanými, která nám již byla dána,
aby viděl, že podobné předpovědi jsou velmi pravděpodobné.
(Poznámka překladatele: tato prognóza se nevyplnila, ale jak sám otec Kramer řekl, jednalo
se o pouhou spekulaci.)
FC: Ale kdy, pokud vůbec někdy, bude třetí tajemství odhaleno?
Otec Kramer: Samozřejmě že bude odhaleno, protože člověk nemůže napořád skrývat tajemství
svěřené samotným Bohem své Blahoslavené Matce ve prospěch celého světa. Otázka nezní zda,
ale kdy bude nakonec odkryto.
Aniž bych si nárokoval prorockou správnost, mohu říci, že když jsem byl ve Fatimě v roce 1991,
dostalo se mi informace, že karmelitáni z Fatimy obdrželi zprávy od sestry Lucie a jejích
spolusester v klášteře v Coimbře, že Naše Paní se zjevila sestře Lucii nedlouho před květnem 1991
a řekla jí, že třetí tajemství bude odhaleno v průběhu velké války.
Vypukne tedy válka, bude to náhlá válka, bude to blesková válka a pravá církev bude zatlačena
do podzemí. Ale na počátku této války, kdy si papež uvědomí, že nemá smysl již dále skrývat třetí
tajemství, protože Rusové již učinili svůj krok, odkryje chybějící text třetího tajemství.

Pokud bude v době války vládnout papež Benedikt, bude pravděpodobně chtít zasvětit Rusko po
odhalení celého třetího tajemství, ale stejně jako král Ludvík XVI. nebude schopen učinit zasvěcení
včas, protože pohromy udeří příliš rychle. Nepřijde dostatečné varování v předstihu, takže papež
nebude schopen zasvěcení zorganizovat včas. Bude se muset skrýt. Možná bude Benedikt právě
tím papežem, který prchá ze zničeného Říma, jak to předpovídal sv. Pius X., a nakonec je chycen,
jak to zpodobňuje vize třetího tajemství – chraň Bůh, aby se to stalo. Ale pokud se to stane, bude
papež chycen a zavražděn nepřátelskými ozbrojenými silami, přesně, jak to vidíme v oné vizi.
FC: Ať už je tedy chyceným papežem Benedikt nebo nějaký jiný papež, nebude to podle vás on,
kdo zasvětí Rusko?
Otec Kramer: V této věci bych se odvolal na svědectví římského stigmatika Antonia Ruffiniho.
Papež schválil povolení stavby kaple na Via Appia na místě, kde Ruffini obdržel stigmata. Knihu
o něm – stručný popis Ruffiniho života – napsal otec Tomaselli, divotvůrce. Já sám jsem znal
Ruffiniho mnoho let. Na počátku 90. let se Ruffiniho u něj doma bez okolků zeptali: "Je papež
Jan Pavel II. papežem, který zasvětí Rusko?" Odpověděl: "Ne, není to Jan Pavel II. Ani to není
jeho nejbližší nástupce, ale až ten další. Ten zasvětí Rusko." To znamená, že Benediktův nástupce
během světové války a pronásledování církve bude tím, kdo nakonec provede zasvěcení, a pak
začne obnova a přijde vítězství Neposkvrněného Srdce.
FC: Jak byste toto vše shrnul?
Otec Kramer: Z důkazů, které jsme prodiskutovali, se zdá jasné přinejmenším toto: Církev
podstoupí velkou apostazi mezi mnoha svými členy, která je již zjevně v plném proudu. Pak přijde
světová válka, v níž zemře velká část světové populace, církev bude pronásledována, jako nikdy
předtím, a zahnána do podzemí a samotný Řím bude možná zničen. To je scénář, který dokonale
ladí s viděním ve třetím tajemství, kde je papež popraven a vysoce postavení příslušníci církve
a laici jsou vražděni ve zpola zničeném městě. A proto kardinál Ratzinger, když hovořil o třetím
tajemství v roce 1984, zmínil nebezpečí "pro víru a život křesťanů, a tím i [pro život] světa. "Církev
i svět budou sužovány pohromou. Vezmeme-li v potaz, že Ratzinger připustil, že Fatima a Akita
jsou v podstatě totožná poselství, není opodstatněnější žádný další závěr.
Když tedy člověk zváží zjevení Naší Paní Dobrého pořízení, Naší Paní Fatimské a Naší Paní z Akity,
prohlášení Jana Pavla II. ve Fuldě, přiznání kardinála Ratzingera, kardinála Ciappi a odhalení
Malachiho Martina, všechna souhlasí ohledně jedné věci: apostaze v církvi vedoucí ke strašlivému
globálnímu trestu, při němž bude vyhlazena velká část světové populace takřka během okamžiku.
FC: Neexistuje tedy žádná naděje?
Otec Kramer: Právě naopak, jak řekla Naše Paní Dobrého pořízení, existuje velký důvod k naději,
i když se nevyhneme tomu, že se stane to nejhorší. Sama Naše Paní Fatimská řekla, že její
Neposkvrněné Srdce zvítězí a nezáleží na tom, jak pozdě bude nakonec zasvěcení provedeno.
Dokonce, i když nastane to nejhorší, dříve katolické národy během pronásledování a uprostřed
zpustošení světa kvůli válce, znovu objeví svou víru. Papež pak zasvětí Rusko Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie a Rusko se obrátí. Asijští a islámští nájezdníci budou vyhnáni z Evropy
[Poznámka vydavatele: S pomocí obrácených ruských nájezdníků; srovnej s proroctvím sv. Jana
Boska z knihy Fatima:Tragedy and Triumph, str. 319-355]. Bůh zasáhne a my uzříme vítězství
Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
Zůstává ale otázka: Protože jsou proroctví Naší Paní stále podmíněná, vyhneme se tomu
nejhoršímu z těchto proroctví před tím, než přijde její vítězství? Nebo budeme nejprve muset
vytrpět všechny následky? Výsledek závisí na papeži a biskupech a na tom, zda učiní, co Naše Paní

fatimská žádá. A to zase závisí na biskupech, kněžích, řeholnících a laicích a na tom, zda se budou
dostatečně modlit a činit pokání a nápravu ve svých vlastních životech.
Zdroj: The Fatima Crusader
Překlad: D. Grof
Převzato z: https://gloria.tv/article/sT8gd7D7aMp, graficky upraveno.
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Byla jsem pozvána redaktorem
webových stránek TIA (Tradition
In Action), Atilou Guimarăesem,
abych napsala více o možnosti,
že máme ne jednu, ale dvě
sestry Lucie.
Netušila jsem, že zveřejnění
možnosti mít dvě sestry Lucie,
by podnítilo tak obrovskou
diskuzi, která se stále šíří jako
lesní požár. Nezávisle na jiném
závěru, tento jednoduchý fakt
poukazuje, kolik katolíků je
nedůvěřivých (podezřívavých)
o tom, co pochází ze shora ohledně Fatimy. Pro ně není Fatima ukončená událost, jak
některé církevní úřady předstírají. Je to stále živé, hodně živé. Je to zvláštní reakce,
kterou beru na vědomí a nechávám pro toho, kdo to chce zkoumat.
Tato diskuze přinesla hodně nových příspěvků: historická data ohledně sestry Lucie, která
byla zapomenuta, pozorování o jejích rysech (vlastnostech) a psychologie, které obohatily
celkový pohled, stejně jako mnoho fotografií, které jsem před tím nikdy neviděla. Začleňuji
tyto příspěvky od mých čtenářů bez uvedení zdrojů pro zajištění jejich soukromí a pro
umožnění jim se svobodně vyjadřovat k TIA. Děkuji jim za spolupráci.
Také tu byly námitky všeho druhu. Nemohu se vyhnout, abych se nepodělila s jistým
pobavením s jedním žánrem námitky. Když jsem ve svém předchozím článku vyjádřila svůj
názor, že první sada fotografií ukazuje na dvě různé osoby, někteří neústupně protestovali
a uváděli, že jsem se mýlila a osoby na prvních dvou fotkách byly docela zřejmě ta samá
osoba. Některé připomínky byly zuřivé a urážející – "Musíte být na drogách, když vidíte
dvě různé osoby…"
Krátce poté zdroj jedné z těch fotografií, známý časopis, vydal omluvu za text identifikující
v něm jeptišku jako sestru Lucii, kterou ve skutečnosti nebyla. Moji násilní odpůrci byli
chyceni. Jejich zaujatost byla plně odhalena touto záměnou. Jak je pravdivé, že lidé často
nechtějí vidět realitu před svýma očima.
Také jsem ale obdržela závažné námitky a na ně odpovídám zde, jak tyto důležité body
budou následovat. Opět nebudu uvádět zdroje. Také děkuji mým odpůrcům za jejich
příspěvky.
Oddělila jsem šest sad fotek sestry Lucie ze sbírky fotografií, které jsem nashromáždila.
Ve srovnávacích sadách jsem se snažila najít podobné pozice a duševní stavy obou, jak
mladší sestry Lucie, tak starší, za účelem platného posouzení: vypadají jako dvě různé
osoby (zdá se, že to jsou …).
Po předložení fotek v každé sadě poukáži na části obličeje – obočí, nos, ústa a brada –
pro lepší zkoumání různých rysů a umožním čtenáři sledovat mé body tak blízko vědecké
analýze, jak mohu, aniž by bylo nutné příliš podrobného zpracování.
Stejně jako v mém předchozím článku kvůli pohodlí budu nazývat osobu v sadě dřívějších
fotografií sestra Lucie I a starší osobu sestra Lucie II.

1. Mírně se usmívající sestry Lucie

Sada 1 ukazuje zblízka sestru Lucii se mírně usmívat. Fotografie vlevo je bez data, ale má
hábit Dorotských sester a vypadá, že jí tu je pozdních 30 (let). Nanejvýše jí je 41 let, když
se narodila v roce 1907 a vstoupila na Karmel roku 1948.
Detailní záběr sestry Lucie II, také s lehkým úsměvem, je fotka ze dne 13. května 1982,
takže by byla ve věku 75 let. Je zde mnoho rozdílných bodů v rysech, které mi ukazují, že
se díváme na dva různé lidi.

• Přirozené linie hustého, těžkého obočí sestry Lucie I je rovné (foto 1a). Obočí zasahuje
až nad nos a kolem vnitřního koutku očí. Obočí sestry Lucie II, částečně zakryté tmavými
obroučky brýlí, není rovné, ale mírně klenuté a zúžené; oblouk začíná přímo nad okem.
Nad nosem je mezi obočím široký prostor bez obočí (chloupků).
• Někteří čtenáři namítali, že obočí se u některých lidí věkem ztenčuje, což by vysvětlilo
jasný rozdíl mezi obočím. Nevěřím, že by tomu tak nutně bylo. I kdybychom to uznali, bez
chirurgického zákroku nebo umělých prostředků, tvar jednoho obočí se nemění z rovné
linky na klenuté, protože tvar obočí se drží tvaru kosti čela.
• Pokud se zaměříme na oči sestry Lucie I, ty se zdají být normální s malou tendencí
k extropii nebo divergentnímu (odlišnému) strabismu, to znamená, že jsou oči trochu
posunuty (odchýleny) ven. Nicméně, oči sestry Lucie II zjevně trpí esotropií nebo
konvergentním (sbíhavým) strabismem, to znamená, že se oči silně točí k nosu.

• Když se sestra Lucie I směje, její horní části tváře (foto 1b) vystoupí jako dvě malá kulatá
jablka. I když tváře sestry Lucie II jsou částečně zakryty jejími velkými brýlemi, je zřejmé,
že tyto vybouleniny postrádá.
• Nemohla jsem najít žádné foto sestry Lucie I, usmívající se nebo vážnou, s otevřenými
nosními dírkami. Ty se přirozeně nerozšiřují. Avšak všechny fotografie sestry Lucie II ji
ukazují s rozšířenými nosními dírkami. Ty se otvírají přirozeně.

• Pod vyboulenými tvářemi sestry Lucie I jsou zvrásněné důlky (foto 1c). William Thomas
Walsh uvádí "malé dolíčky, které se jí zvrásnily ve tvářích, když se usmála" ve svém
popisu o ní v jeho velmi známé knize Naše Paní z Fatimy. Ale tváře sestry Lucie II jsou
ploché a široké, bez zvrásnění nebo dolíčků, když se usmívá.
• Ve svém popisu sestry Lucie I, Walsh také popisuje její vyčnívající horní ret a "těžký
dolní", který visí. Oba rty mají různou šířku. Zato rty sestry Lucie II jsou ploché, tenké,
napjaté a stejně široké.
• Odpůrci tvrdili, že možná zubní náhrada by vysvětlila různé zuby obou Lucií. Pojednám
o zubech jako o zvláštním tématu níže v sadě 4. Zde se jen prostě zmíním o vlivu zubů na
rty v těchto dvou fotografiích. Pokud má člověk velké rty zakrývající dlouhé zuby, jako
zřejmě sestra Lucie I měla, když byla mladá, potom, pokud by jí někdo nahradil její dlouhé
zuby za krátké, rty této osoby by měly snadno zakrýt tyto teď mnohem menší zuby. Takže
bychom měli mít fotky starší sestry Lucie se rty více než přiměřenými, aby zakryly její
menší zuby. Ale opak je pravdou. Rty sestry Lucie II jí její malé zuby normálně nezakrývají.
• Když se sestra Lucie I usmívá, koutky úst směřují nahoru. Ale když se usmívá sestra
Lucie II, koutky úst směřují dolů.

• Další charakteristický rys Lucie jako dítěte, který můžeme vidět na jejích fotografiích
až do jejích 40 let, je vyčnívající sval uprostřed brady, dost zřetelný, aby dole (na spodní
straně) vytvořil důlek (foto 1d, také sada 6). Ale tento sval se nikdy neobjevuje na fotkách
sestry Lucie II.
• Brada sestry Lucie I je silná, ale nevyčnívá. Naopak, brada sestry Lucie II je výrazná.
Má čtvercovou čelist, která není na fotografiích sestry Lucie I.

2. Profil obou Lucií

Fotka profilu sestry Lucie I byla pořízen 22. května 1946 v kapli Zjevení ve Fatimě. Sestra
Lucie II sedí vedle hrobu Francisca ve Fatimě 13. května 2000. Jejich hlavy jsou ve velmi
podobných pozicích, hledí přímo vpřed, a obě mají výrazy v meditaci nebo modlitbě.

• I když je tvář sestry Lucie I ve stínu, profil jejího nosu je velmi čistý. To vhodně zapadá
do Walshova popisu, který poznamenal, že "špička jejího tupého nosu je zvednutá". Zato
nos sestry Lucie II je na špičce zaoblený, směřující mírně dolů. Různé tvary nosů lze měřit
úhlem, který svírá linii nosu s místem nad horním rtem. U sestry Lucie I úhel, který svírá
tyto linky, je tupý úhel. Naopak, úhel těchto linek u sestry Lucie II je úhel ostrý.

• Také si můžeme všimnout na profilu zblízka u sestry Lucie II, jak je její obočí klenuté,
což potvrzuje předchozí pozorování.
• Brada sestry Lucie I, i když je mladší a nemá nadváhu, se prudce svažuje ke krku, se
sklonem mizet do dvojité brady. Nicméně, brada sestry Lucie II, i když je starší a těžší,
vyčnívá dopředu a směrem ven. Je to tak nápadné, že tvoří jakousi platformu, rozšiřující
se dál, než její nos. Je ve tvaru "žárovky, lucerny", jak to jeden z mých čtenářů výstižně
popsal.
3. Velký úsměv Lucií

Sada fotek 3, obě nedatované, ukazují obě sestry Lucie se širokým úsměvem. Už jsem
tyto obrázky analyzovala v předchozím článku, tak budu opakovat pouze základní body
a učiním nová pozorování.

• Na foto 3a pozorujeme těžké, rovné obočí, které vybíhá dopředu na čele sestry Lucie I.
Vyklenuté obočí sestry Lucie II je světlejší, a kde se setkává, je čelo ploché.

• Na fotografii 3b, kde se sestra Lucie I směje, tvoří její ústa U s koutky směřujícími
vzhůru. Když se směje sestra Lucie II, koutky úst směřují dolů v podobě obráceného U.
• I když se sestra Lucie I směje ze široka, její spodní ret je silný, těžký a stále trochu
malátný (ochablý). Když se směje sestra Lucie II, její spodní ret je tenký a těsný.
• Při úsměvu sestry Lucie I se znovu objevují dolíčky a rýhy. Ale na hladké tváři sestry
Lucie II zcela chybí.
• Nos sestry Lucie II má výrazné chřípí, které nevidíme na nose sestry Lucie I.
• Kulatá špička nosu sestry Lucie II se rozšiřuje dolů. Ale hranatá špička nosu sestry
Lucie I se rozšiřuje nahoru.
• Zuby sestry Lucie I jsou zřetelně odlišné, ale protože mnoho čtenářů upozornilo
na možnost, že zubní protézy by vysvětlovaly tyto rozdíly, budu o tom diskutovat níže
u fotografií v sadě 4.

• Spodní strana obličeje sestry Lucie I je ve tvaru měsíce, zužující se v dolní části, se
silnou bradou potopenou v krku. Její obličej je oválný. Ale tvar spodní části obličeje sestry
Lucie II je čtvercově hranatý, s vyčnívající dlouhou bradou.
4. Zuby obou Lucií

Námitky vznesené čtenáři o špatných zubech
sestry Lucie I (obr. 3, nahoře) a očividně jiné
zuby sestry Lucie II lze shrnout takto do dvou
argumentů: První argument: sestra Lucie I má
velmi dlouhé a špatné zuby. Byla by tedy
kandidátkou na zubní protézy. Ale zubní
protézy mohou změnit strukturu úst, tváře.
Proto všechny změny její tváře mohou být
vysvětleny vytažením všech zubů a použitím
zubní protézy.
Druhý argument: na fotografiích sestry Lucie II
se zdá, že má zubní protézy, i když jsou zuby
malé. To by potvrdilo první argument. Pokud
jde o první argument, souhlasím s prvním
předpokladem, a to, že sestra Lucie I měla špatné zuby a tak se stala kandidátkou na
zubní protézy. Ale druhý předpoklad – zubní protézy mění strukturu tváře člověka – je
sporný. Dívala jsem se na spousty fotek osob před a po, které měly plnou rekonstrukci
ústních protéz, a nezaznamenala jsem žádné výrazné strukturální změny v úsměvech
na jejich tvářích. Z toho, co jsem četla, jen levné a špatně sestavené (vyrobené) protézy
ukazují krátké zuby a příliš mnoho dásně. Je však obtížné si představit, že prestižní
Karmel v Coimbře, do kterého byla sestra Lucie I se svými špatnými zuby přeložena, by
najal neschopného zubaře, aby změnil zuby osobě tak důležité pro katolický svět, jako
byla sestra Lucie. Je mnohem pravděpodobnější, že zubař byl dobrý a zubní protézy
kvalitní, které by výrazně nezměnily její úsměv nebo tvář.
Pokud jde o závěr – všechny rozdíly, které vidíme v obou sadách fotografií, by měly být
vysvětleny umělým chrupem – s tím jednoznačně nesouhlasím. Jak může umělý chrup
změnit tvar nosu, obočí nebo kost brady? Pouze kompletní plastická operace by mohla
vysvětlit takové rozdíly. Ohledně druhého argumentu, že sestra Lucie II vypadá, že
používá zubní protézy, je tento předpoklad slabý. Je sporné, že sestra Lucie II má umělý
chrup. Pozorování zdravého rozumu poukazuje na to, že by její zuby mohly být přirozené:
• nikdo nenahradí špatné ošklivé zuby za další sadu špatných a ošklivých zubů. Vskutku,
proč by schopný zubař vyrobil protézy s ošklivou "L" dásní člověku, který se usmívá? (viz
foto 4c a 4d) Proč by vybral tak krátké, ošklivé zuby pro tak významnou osobu,
předurčenou hrát veřejnou úlohu? Odborně řečeno, je vysoce nepravděpodobné, že
by vyrobil takovou sadu zubů. To znamená, že ošklivé zuby spíše napovídají být zuby
přirozenými, ne umělými.
• Kromě toho, protože zubní protézy jsou umělé, nikdy nemění svůj vzhled. Ale dásně
sestry Lucie II se zdají být zanícené a zakrývají jeden zub (viz šipka na obr. 4a), jak
poukázal jeden čtenář; občas se její dásně zatáhly a některé zuby vypadají delší jako
na fotografii 4b.
• Takže spíše než na umělý chrup bychom se také mohli dívat na přirozené zuby sestry
Lucie II. Proto ani předpoklad ani závěr druhého argumentu není jistý (spolehlivý). Jestli
sestra Lucie II nosí zubní protézy, je otevřeno k diskuzi, to můžeme vidět na
fotografiích. A pokud se jedná o přirozené zuby sestry Lucie II, pak jsou jasně odlišné
od přirozených zubů sestry Lucie I. V takovém případě, jak to může být vysvětleno, ledaže
se díváme na dvě různé osoby?

5. Obě sestry Lucie ve vážném postoji

Není těžké najít vážný výraz sestry Lucie mezi fotkami před rokem 1950. Jako dítě, její
výraz byl vážný a vzduch vážnosti se prohloubil věkem. Skoro na každé fotografii je vážná
a hrobová, s pochmurným, zadumaným výrazem. Na fotu 5 (asi 1946), v odpovědi na
žádost se sestra Lucie snaží kopírovat, jak Naše Paní z Fatimy vypadala, když se
objevila. Není tak snadné najít foto sestry Lucie II s vážným výrazem. I když se neusmívá,
její tvář postrádá snědost a hloubavý výraz sestry Lucie I. Foto 5 sestry Lucie II, ve které
vypadá vážnější, je z obálky z vydání roku 2004 Fatima vlastními slovy Lucie.
• Foto 5 zdůrazňuje typické skličující těžké obočí sestry Lucie I, které se téměř spojuje
uprostřed obličeje, když ukazuje znepokojení (obavy). Jakási vráska se jí objeví nad
obočím a zdůrazňuje jejich těžkost. Nic z toho není vidět na sestře Lucii II.

• U sestry Lucie I můžeme pozorovat mírné rozbíhavé šilhání. Naopak v očích sestry Lucie
II je patrné souhybné (sbíhavé) šilhání.
• Na fotu 5b jsou rty sestry Lucie I pevně zavřené ve zvlněné lince. Přesto jsou plné rty
patrné. Tvar úst sestry Lucie II ale směřuje dolů jako vždy, horní ret tvoří obrácené U. Její
tenké, pevné rty zpravidla nezakrývají zuby.

• Dvě rýhy ve tváři sestry Lucie I, které se prodlužují dolů kolem úst, tvoří dvě rovné linky.
Ale rýhy sestry Lucie II tvoří oblouky.
• Pod dolním rtem sestry Lucie I je vyklenutá zastíněná plocha. Můžeme v ní zaznamenat
kontury svalů ve střední části brady. Nicméně, u sestry Lucie II není žádný vyklenutý
prostor pod jejím spodním rtem, ani žádné jiné výčnělky jakéhokoli druhu na bradě, i když
by se dalo očekávat, že tento druh vady se věkem zintenzivní, než zmizí.
• Zdá se, že sestra Lucie II ztratila své hrubé rolnické rysy a kůži sestry Lucie I a přijala
mnohem jasnější tón pleti, což mi ukazuje na osobu s jiným sociálním zázemím.
• Připuštěním této změny tónu pleti, někteří čtenáři argumentovali, že to lze vysvětlit
věkem, který pleť ochabuje a zjasňuje. Proto argumentovali, že to budí dojem osoby jiné
národnosti nebo sociální úrovně.
Možná se to někdy může stát, ale v případě
sestry Lucie I radikální změna barvy kůže,
kterou můžeme pozorovat na fotkách, nevypadá
pravděpodobně. V pravém rohu je detailní záběr
dvou starých portugalských žen, které se
objevily na slavné fotografii při zázraku slunce.
Jsou to venkovanky, rolnice jako Lucie
a pravděpodobně ze stejné oblasti, když se
přišly podívat na zázrak, o kterém děti řekly,
že se stane. Zdají se být dobrým příkladem
toho, co se běžně stává s venkovskými lidmi
z této oblasti, když zestárnou. Jejich tváře
zůstávají hrubé a podrží si své venkovské či rolnické rysy. Také Luciina matka, napravo
od starých žen, které je zde pravděpodobně něco přes 50 let, nevykazuje žádnou tendenci
mít jiný tón pleti.

5. Prostor nad rtem

Už jako dítě měla sestra Lucie I větší mezeru mezi spodní částí nosu a špičkou rtu (fotky
6a, 7a, 8a). V této mezeře uprostřed, můžeme také vidět zřetelné svislé rýhy.
Nicméně, prostor mezi spodní částí nosu a horním rtem sestry Lucie II vypadá mnohem
kratší a není vidět rýha nad rtem.
6. Gesta a charakter (duch)
Poslední sady fotek představují šest fotografií sestry Lucie I a sestry Lucie II v různých
pózách. Většina fotografií sestry Lucie I je z roku 1946. Fota sestry Lucie II jsou z její
návštěvy ve Fatimě v květnu 2000.

Sestra Lucie I vypadá vážně,
klidně a rezervovaně v první
sadě fotografií (9-14). Její postoj
je vždycky velmi klidný
(sebraný), ruce v diskrétním
gestu. Vypadá jako člověk, který
není zvyklý být fotografován, je jí
to trochu trapné a nepříjemné.
Toto zjištění je potvrzeno
Walshem, který také komentoval
její plachost.
Z jejích gest, postojů a vzezření
je snadné uvěřit, že je to osoba,
která viděla Pannu Marii
a pochopila závažnost zprávy
a roli, kterou v ní měla hrát. Její
výraz se také hodí pro člověka,
který viděl Peklo, jako ona
13. července 1917.
Zachovala stejný stav duše,
alespoň až do 26. prosince
1957, kdy s ní měl rozhovor
P. Augustin Fuentes. P. Fuentes
byl v té době oficiální fatimský
archivář a důvěrník sestry Lucie.
V tomto rozhovoru potvrdil, že vypadala velmi vážně a "velmi smutně".
Řekl, že vyjádřila velké znepokojení, že "nikdo – ani dobří ani špatní – nevěnovali žádnou
pozornost poselství Panny Marie". Také se velmi obávala odhalení Třetího tajemství,
a ještě jednou zdůraznila, že přijde velký trest na svět, kde zmizí národy, pokud lidstvo
zůstane lhostejno k poselství Panny Marie a Rusko se neobrátí. Co se chystá, varovala,
bude rozhodující bitva mezi Ďáblem a Pannou Marií, kde duše věřících budou opuštěny
náboženskými autoritami.
Řekla mu, "Otče, neměli bychom čekat na výzvu světa z Říma, ze strany Sv. Otce, konat
pokání. Ani bychom neměli čekat na výzvu k pokání od našich biskupů v naší diecézi, ani
na náboženské shromáždění" (zdůrazněno autorem). Každý člověk bude muset zachránit
svou duši, spoléhat se na růženec a úctu k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Měla
také obavy, protože Svatý Otec a fatimský biskup, pouze ti jediní dovolení znát Tajemství,
"se rozhodli nic nevědět, aby tím nebyli ovlivněni." Tyto nejzávažnější obavy se odrazily
v jejím výrazu a celkové chování.

Nicméně v souboru
fotografií sestry Lucie II
(foto 9-14), vidíme osobu
s jiným vyjádřením ducha.
Stále se usmívá,
v pohodě na veřejnosti
a uvolněně ve svém
držení těla a gestech.
Ztratila přirozenou
plachost, typickou pro
sestru Lucii I; nestala se
jen nebojácnou, ale
naprosto spokojenou
a sjednocenou v prostředí
mimo její rozjímavý
(hloubavý) život. Na
fotkách 13 a 14, přítel ji
objímá kolem jejích
ramen, ochranné gesto,
které přijímá bez výhrad.
V soukromém rozhovoru
s Janem Pavlem II (foto
11), naklání se dopředu,
usmívá se a je žoviální.
Zdá se, že už nemá
obavy o budoucnost, její
poslání, přicházející trest,
korupce zasvěcených
duší nebo mnoho dalších
starostí, které měla před
tím. Vypadá optimisticky
a spokojeně.
8. Přijetí jiné doktríny
Jak jeden čtenář poukázal, největší potíž tohoto problému je, že sestra Lucie řekla jednu
věc do roku 1960, a pak změnila své myšlení o pár let později. Z jaké příčiny?
Pokud se jí Pán Ježíš a Panna Maria stále zjevovali, proč neřekla nic o 2. vatikánském
koncilu, o tak zvaných reformách, které z něho vyšly, jako je mše Novus Ordo, jiné
liturgické novinky a ztráta řeholního povolání? Naopak, sestra Lucie se zdá zcela
přizpůsobena těmto novinkám; např. na fotkách vpravo přijímá "Nejsvětější Svátost"
ve stoje 13. května 1991 (nahoře) a 13. května 2000 (dole).

Pokud vyjádřila tak vážné obavy, že je
důležité, aby bylo Třetí tajemství odhaleno
v roce 1960, proč o něm mlčí příštích 40
let? Odporujíce si co předtím řekla, jak by
mohla potvrdit údajné tajemství, které bylo
Vatikánem odhaleno v roce 2000, spolu
s "oficiálním výkladem" kardinála
Ratzingera a arcibiskupa Tarcisia
Bertoniho, kteří pak prohlásili epizodu
Fatimy za uzavřenou, "částí minulosti"?
Tyto a mnohé další otázky lze vysvětlit
tím, že zde byla představena veřejnosti
jiná sestra Lucie po roce 1960.
Poukázala jsem na rozdíly nejen mezi
tvářemi sestry Lucie I a sestry Lucie II, ale
také v jejich náladách a postojích.
Představuji je svým čtenářům s upřímným
zájmem odhalit pravdu, takže katolíci
mohou posoudit, jestli byli oklamáni nebo
ne.

Z anglického originálu přeložil: Ivan František Stejskal
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