Ockulta signaler inleder juni
Under juni månads inledning kommer vi att bevittna ockulta tilldragelser av
betydande mått. Gemene man registrerar sannolikt inte dessa signaler men
både när drottning Elizabeth II 60-årsjubilerar som överhuvud för 54
samväldesländer och när den sällsynta venuspassagen inträffar så är det
tydliga ockulta företeelser.
Det engelska kungahuset är historiskt, genom The Black Nobility, The
Brotherhood, 13th Bloodline etc, djupt involverade i ockulta sammanhang.
Tillsammans med hemliga sällskap som Illuminati, Skull and Bones, The
Council on Foreign Relations, Bilderberg group och dussinet andra sällskap
planerar man att tillsammans under namnet The Global Elite att genomföra
Global Union eller New World Order.
När drottning Elizabeth II den 2 till 5 juni celebrerar sina år på tronen så är detta
en fortsättning på samma skola som förra årets ockulta rojalistiska bröllop vilket
ägde rum 29 april och där vigselakten genomfördes exakt klockan 11:11, dvs
11:11:11 vilket även sammanfaller med frimurarnas magiska 33.
Redan i februari månad när den officiella jubileumsbilden togs på drottningen
signalerar detta ett ockult sammanhang. På bilderna nedan ser vi hur man valt
att kopiera illuminati/frimurar/symbolen Fågel Fenix för porträttet. Vi ser också
sambandet med den romerska guden Janus dubbla ansikten som representerar
övergången och början på något nytt. Fenomenet finns naturligtvis även med i
en nyproducerad Hollywoodfilm.

Den 3 juni kommer över 1000 båtar att delta i en parad på Themsen för att fira
drottningens 60-åriga regeringstid. Drottningens egen roddpråm Gloriana
kommer att leda denna eskader ute på Themsen och genom Tower Bridge.
Themsen benämns i äldre litteratur också som den egyptiska gudinnan Isis.
Gloriana kommer att ha Isis, dvs drottning Elizabeth - tronens kvinnliga
företrädare, seglande nerför floden Isis. Passagen genom Tower Bridge är
mycket symbolisk. Vi kan se hur broklaffarna kommer att höjas under passagen
och forma den ockulta triangel- och/eller pyramidformen. De två tornen
symboliserar på en och samma gång Herkules pelare i antikens Grekland,
pelarna kring livets träd i mysticismens kabbalah samt inte minst frimurarnas
två pelare. Hela seglatsen genom Tower Bridge är också anmärkningsvärt likt

omslaget till Francis Bacons "New Atlantis" samtidigt som anspelningen till
tornen på World Trade center naturligtvis också finns med.

Överst ser vi Tower Bridge med de uppfällda broklaffarna. Nere till vänster
Herkules pelare som i antikens Grekland stod vid porten till de upplystas värld.
(jämför illuminati) Bilden i mitten visar seglatsen in till Atlantis och en ny värld
där enligt ockult tradition civilisationen till all hermetisk kunskap fanns. Nere till
höger WTC-tornen före 9/11.
Valet av tidpunkt för jubileumsfirandet är också anmärkningsvärt på flera sätt.
Bland annat har en helgdag flyttats från slutet av maj till 4 juni och firandet har
utökats med ytterligare en dag till den 5 juni. Man kan inte undgå tanken att
detta gjorts för att hela evenemanget skall sammanfalla med den ockulta
venuspassagen 5 till 6 juni. Den suspekta prägeln på firandet är sannolikt också
en introduktion till årets andra stora evenemang i Storbritannien, de likaledes
ockult präglade olympiska sommarspelen 27 juli till 12 augusti. Till detta kan
läggas ytterligare en ockult manifestation under dessa dygn, närmare bestämt
den 4 juni. Denna arrangeras av Lucis Trust och benämns World Invocation
Day (en världsdag för åkallan).
I samband med de aktuella dagarna inträffar också en partiell månförmörkelse
även denna den 4 juni. Förmörkelsen kan delvis vara ett observandum över
vad som sker genom New Age och dess ockulta krafter .

Den aktuella venuspassagen är, som framgår av den tidigare länken, ett
ovanligt fenomen som endast kan uppträda två gånger under en livstid.
Passagerna sker i par med åtta års intervall och över hundra år mellan varje
parhändelse. Den nu aktuella passagen är den andra i paret, den första inföll
under 2004. Nästa parpassage sker först 2117 och 2125.
Betydelsen av venus är mest dominerande i ockult tro och praxis. När venus
uppträder som morgonstjärna har den ofta betecknats som det falska ljuset eller
lucifer då den föregår det äkta dagsljuset. I frimurarnas tradition har logen ett
fönster genom vilket venus ljus kan kasta sitt sken på viktiga datum och tider.
Venus femuddiga stjärna finns också representerad över Grand Masterns plats
under ritualerna.
Den femuddiga stjärnan har alltid varit en utmärkande symbol för venus och är
samtidigt liktydigt med det sataniska pentagrammet. Vi kan se att mönstret även
framträder i den figur som bildas av de positioner då venus ligger i linje med
solen och jorden.

Under årets venuspassage kommer venus och solen att befinna sig i Oxens
stjärnbild. I New Age-sammanhang har Oxen eller Tjuren en mycket viktig
betydelse. Alice Bailey skriver i sin sammanställning av venus, Oxen och det
andra huset att det är venus som styr över det andra huset och över Oxen som
är fröhuset till upplysningen och det nya framväxande ljuset. Bailey menar
också att ett av Oxens nyckelord är: "Jag ser, och när ögat öppnas blir allt
upplyst".

Venuspassagen sedd från Stockholms horisont 05.00 6 juni 2012

Med vetskapen om dessa ockulta framsteg är det med olust vi går in i juni
månad. Drottning Elizabeths Jubilee är främst, likt förra årets rojalistiska bröllop,
en signal eller tecken till de olika ockulta sällskapen. Årets venuspassage
däremot , kommer med alla till buds stående medel att utnyttjas av New Agekrafter som ett led i försöket att etablera den nya tidsåldern. Passagen är en av

flera viktiga händelser under året vilket sedan kulminerar under en vecka i
samband med Mayakalenderns "slutdatum" 21 december. I länken ovan kan vi
se att också New Age-organisationen New Group of World Servers är en viktig
organisation i etablerandet av en ny tidsålder och en ny världsordning. Även
denna organisation framvuxen ur Alice Bailys teorier.
Denna artikel är bara ett litet axplock över vad som nu väller ut över världen i
form av New Age-infiltration och krafter från The Global Elite som gör allvarligt
menade försök att etablera en ny världsbild och en ny världsordning.
Lanseringen sker på bred front, är mycket skickligt gjord och ofta svår att skilja
från det sanna budskapet.
För att undgå att dras med av den ockulta störtflod som nu kommer att skölja
över världen gäller att vi likt Herrens uppmaning i Jeremia och Johannes
allvarsord följer det vi lärt från begynnelsen.
Jer 6:16 Så säger Herren: "Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de
urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni
finna ro för era själar"...

1 Joh 2:24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från
början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern.
Mvh Rune

