
Rojalistiskt Bröllop med Betänkligheter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredagen den 29 april går det Rojalistiska Bröllop av stapeln som av de flesta betecknas som 
århundradets bröllop. Prince William av Wales äktar miss Catherine Elizabeth Middleton. Vigseln 
kommer att äga rum i Westminster Abbey i London.  Händelsen kommer att väcka stor 
uppmärksamhet världen över och bevakas av ett enormt medieuppbåd. Nu tänker vän av ordning 
varför skriva om denna händelse i detta forum. Dock skulle jag vilja peka på några intressanta fakta 
med avseende på det aktuella brudparet i allmänhet och brudgummen i synnerhet. Det finns en 
mängd omständigheter beträffande Prince William och prinsens släkt som bör väcka vissa 
funderingar. Varje läsare får själv dra sina egna slutsatser av de fakta som presenteras.   

Det Brittiska Kungahuset är tätt förknippat med 
frimurarverksamhet och The Most Noble Order of the 
Garter (Strumpebandsorden). The Most Noble Order 
of the Garter är den överordnade organisationen över 
alla frimurarloger i hela världen. När en man blir den 
33:e gradens Mason, svär han trohet till denna 
organisation och därmed till prins Charles. Den 23 
april 2008 invaldes Prince William som den 1000:e 
medlemmen i organisationen. Det Brittiska 
Kungahuset har också varit viktiga galjonsfigurer då 
det gällt att skapa trovärdighet och respekt för den 
brittiska frimurarorden i allmänhet. Det brittiska 
frimurarväsendet har på så vis lyckats hålla sig fria 
från mycket av den kritik som de övriga nationella 
frimurarnas grupper har drabbats av. 

 

Prince Williams föräldrar Prins Charles som tillhör huset Windsor och Prinsessan Diana som har sitt 
ursprung i huset Stuart kommer båda från släkten som hävdat att de härstammar från Davids stam. 
Speciellt huset Stuart anses på grund av sin merovingiska härstamning inte bara vara de rättmätiga 
arvingarna till Englands tron utan också till Davids tron och därmed Israel som helhet. Mot bakgrund 
av detta var det därför av yttersta vikt att Windsors sökte en "jungfru" från denna blodslinje och valet 
föll som bekant på dåvarande miss Diana Spenser. Initierad litteratur menar att äktenskapet 
utformades för ett enda ändamål, att föra den merovingiska härstamningen djupare in i huset Windsor. 
I viss facklitteratur hävdas till och med att både Windsor- och Stuartsläkten tillhör det 13:e sataniska 
illuminatisläktet. Det är den högsta av de 13 grader som anses befinna sig över den 33:e 
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frimurargraden. Denna 13:e illuminatigrad gör anspråk på att de har både 
Heliga Jesu Blod och blod eller frö av satan i sina ådror. Frimurarorden och 
Illuminati är sannolikt också engagerade i upplägget både med The Holy 
Blood and the Holy Grail, en fackbok som publicerades 1982, och senare även 
med Dan Browns DaVinci-koden. Båda dessa alster är i själva verket en 
desinformationskampanj för att förbereda och direkt bedra världen om en 
blodslinje mellan Jesus Kristus och den kommande antikrist.  Med denna 
historiska bakgrund kan vi också ana att både Windsor- och Stuart släktena är 
starkt förbundna med ockultism i allmänhet. 

En rad anmärkningsvärda sol- och månförmörkelser är också nära 
förknippade med släktena Windsor och Stuart. Alla förmörkelser både sol- och 
månförmörkelser ingår i något som NASA kallar Sarosserier. Varje Sarosserie 
löper under en tidscykel på mellan 12- och 1300 år med 18 år och 11 dagar 

mellan varje förmörkelse. Under denna tidsperiod förflyttar sig förmörkelserna antingen från nord- till 
sydpolen eller tvärtom, cirka 70 förmörkelser hinner inträffa under denna cykel. En parantes i 
sammanhanget är att det Hebreiska ordet sar sar(os) har betydelsen kung eller prins. En partiell 
solförmörkelse inträffade den 21 juni 1982, dagen för Prince Williams födelse. Förmörkelsen når sitt 
maximum exakt 12.03 UT (universal time), dvs samtidigt som sommarsolståndet uppnår sitt maximum. 
Exakt nio timmar senare, 21.03 UT föds Prince William. 
Solförmörkelsen den 21 juni 1982 tillhör en serie av 
förmörkelser som har Sarosnummer 117. Saros 117 kallas 
också ”Saros Series 2 Old North” och hade sin första 
förmörkelse år 792. År 1387, i mitten av serien, bytte den så att 
säga från norra halvklotet till södra, denna andra halva av 
serien består av 666 år (37x18). Antalet år mellan den första 
Saros 117 förmörkelsen och den vid Prince Williams födelse är 
1189 år, samma antal som det är kapitel i Bibeln. Det mittersta 
kapitlet är Psalm 117, vilken också är det kortaste kapitlet.  

                                                                                                                                                       
Studerar vi denna Saros 117 närmare ser vi att den 
senaste förmörkelse inföll 1 juli 2000, under det dygn som 
är prinsessan Dianas födelsedag. Nästa förmörkelse i 
serien kommer att ske 13 juli 2018. Mycket intressant är 
att detta datum sammanfaller med 1 Av i den Judiska 
kalendern. Vi vet ju att det detta datum ägt rum totala 
solförmörkelser tre år i rad, 2008-09-10,förmörkelser som 
anses förebåda dom över världen och hedningarna. Vad 
denna förmörkelse 2018 kan varsla om vet vi inte, vi kan 
bara registrera att det åter igen är 1 Av som är aktuellt och 
att det är samma Sarosserie som skapade 
solförmörkelsen 21 juni 1982. Den förmörkelse som 
nådde sitt maximum när solen stod som högst över 
London, dagen för sommarsolståndet, och samma dag 
som Prince William föddes. Ytterligare en iakttagelse kan 
vi göra beträffande Prince Williams födelseår. 1982 
bestod antalet medlemsstater i Europiska Unionen av 10 
länder varav ett av länderna var Storbritannien. Grekland 
införlivades 1981 som det tionde landet.  

Utöver Saros 117 är Saros 145 av intresse, denna genererade en total solförmörkelse 40 timmar efter 
prins Charles och prinsessan Dianas vigsel 29 juli 1981. När denna Saros nästa gång återkom 1999 
så var det förra årtusendets sista solförmörkelse, vilken var total. Den drog den 11 augusti in över 
Englands sydvästra del med sitt centrum över de specifikt ockulta delar av Cornwall som bland annat 
är förknippade med Kung Arthur. Den tredje solförmörkelsen som sticker ut är den partiella som 
inträffade drygt 40 timmar efter att prinsessan Diana omkommit i en suspekt bilkrasch 31 juli 1997. 
Denna förmörkelse tillhör Saros 125 och kommer nästa gång att framträda den 13 september 2015 
vilket sammanfaller med detta års Basunhögtid. Femton dagar senare under Lövhyddohögtiden den 
28 september inträffar den fjärde och sista totala månförmörkelsen i 2014-15 års tetrad. Vi kan också 
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PS 117 
Alla folk uppmanas att lova Herren 
1 Lova HERREN, alla hednafolk, prisa    
honom , alla folk!  
2 Ty hans nåd är väldig över oss, och 
HERRENS sanning varar i evighet.  
Halleluja! 

 

69:e förmörkelsen från Saros 117, 13 juli 
2018, 1 Av 5778. 



registrera två intressanta månförmörkelser som hör samman med det Brittiska Kungahuset. Kate 
Middleton föddes den 9 januari 1982, samma dygn inträffar en total månförmörkelse som når sitt 
maximum under samma minut som miss Middleton föds. När prins Charles och prinsessan Diana den 
9 december 1992 annonserar sin skilsmässa uppträder under samma dygn en total månförmörkelse 
från Saros125. Denna Sarosförmörkelse återkom 21 december 2010, exakt vid vintersolståndet.    

En av många frågor som väcks i samband med bröllopet 
mellan Prince William och miss Middleton är tiden för 
vigseln vilken äger rum fredagen 29 april klockan 11. Vi 
kommer då in på den viktiga gren av ockultism som handlar 
om numerologi. Inom numerologin är talen 11, 22 och 33 
de som anses som de viktigaste och är ytterst potenta. 
Skapelsens krona är dock nummer 11, främst inom 
frimurarorden och hellenistisk Kabbala. Kombinationen 
11:11 är också oerhört central, ett flertal böcker har skrivits 
enbart om detta fenomen. Teologen E W Bullinger (1837-
1913) skriver i Number in Scripture om talet 11 att det 
representerar oordning, oreda, brist och sönderfall. Den 
ockulta fixeringen vid 11 går tillbaks till sefirot (livets träd) i 
Kabbalan (se illustration). Sefiroten eller Livets träd är en 
symbolisk framställning av personlighetens utveckling. 
Sefiroten innehåller 10 nivåer där 10 betyder gudomlig 
status. Kabbalistens mål är att bli en gud, en ”stjärna” som 
det också kallas.  Nummer 11 står för att man övervunnit 
nivå 10, Keter eller Gud, att man är lucifierad och att satan 
har tagit över Guds makt över världen. Från kabbalistisk 
synpunkt var Adam och Eva fångar i Eden och lucifer 
(ljusbringaren) var via ormen deras frälsare ur okunskapen. 
Med hjälp av upplysning kan människorna också bli gudar. 

                                                                                  
Med denna vetskap är det också lätt att förstå 9/11 
och vad detta symboliserar. När kabbalisten når till 9:e 
nivån på sefirot avstår man Gud och förenar sig istället 
med den 11:e nivån dvs lucifer. 

                                                                                                                                                            
Valet av 29 april och klockslaget 11 för vigselakten blir då också begripligt. Numerologiskt blir 29:11 = 
(2+9):11 = 11:11. Vi kan också se att vigselakten för prins Charles och prinsessan Diana, onsdagen 
29 juli klockan 11, sannolikt också valdes av samma orsak. Med andra ord, det är inte lämplig 
veckodag och lämpligt klockslag som styr valet av tidpunkt för vigseln utan en numerologisk 

hängivenhet. Talet 29 är också två nior vars summa är 18 som är 
summan av 666 (6+6+6). Vidare kan vi konstatera att Prince William 
föddes 21 juni 1982 klockan 21, vi får då numerologiskt (21/6/82/21) 
= 22 = 11:11. Miss Middleton föddes 9 januari 1982 klockan 20 vilket 
ger (9/1/82/20) = 22 = 11:11. 

Till sist kan vi beträffande numerologi notera att när Sarosförmörkelse 145, som tidigare nämndes, 
1999 svepte in över de ockulta delarna av Cornwall i sydvästra England så startade den totala delen 
av förmörkelsen den 11 augusti 11 minuter över 11. Timmar och minuter som är fastställda sedan 
universums skapelse, vilket också gäller alla de övriga aktuella händelserna både beträffande 
astronomi och beträffande numerologi. Något som vår Herre tillåter att ske och är ett av tecknen på att 
vi lever i den sista tiden. 

Det finns en mängd litteratur som berör det Brittiska Kungahuset och dess anknytning till ockultism, 
frimurarverksamhet, illuminati, numerologi etc. Detta är endast ett försök till en kort sammanfattning av 
de mest anmärkningsvärda delarna.  Mvh Rune 

                                                                                                          

 
Sefirot, Livets Träd. Observera de 22 

vägarna, 11:11   

Upp 9:11                                                     
Som kung över sig har de avgrundens ängel, 

som på hebreiska kallas Abaddon och på 
grekiska Apollyon 
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