2012 Ockultismens Genombrottsår
Tidigare under året spekulerades det flitigt ur olika aspekter
beträffande kometen elenin och dess eventuella inverkan på oss
under dess passage genom vårt solsystem. Nu har större delen av
denna passage ägt rum utan att gemene man märkt något av
detta, många kanske inte ens känner till denna tilldragelse. De
senaste rapporterna ger också vid handen att kometen smulats
söner till endast små iskristaller. Visserligen har vi som följer
världshändelserna ur ett profetiskt perspektiv eventuellt kunnat
knyta den aktuella ekonomiska turbulensen till denna passage men
denna turbulens får nog i mycket högre grad tillskrivas passagen
av Hösthögtiderna än någon kometpassage.
Om man följer de få men ändå mycket intressanta bloggar som
studerar händelseutvecklingen i världen med fokus på ockultism,
nummerologi etc så får man en helt annan bild av eleninpassagen.
Redan från inledningen då elenin passerade jordens rotationsbana
vid månadsskiftet juli-augusti och fram till idag finns ett flertal
eleninformationer som signalerar ockultism och som på ett
tämligen komplicerat sätt sammanfaller med specifika
världshändelser. Att redogöra mer detaljerat för dessa signaler är
inte att förorda då dessa fenomen inte är andligt uppbyggliga utan
kan leda in på destruktiva spår.
Mycket talar för att dessa ockulta signaler endast är en mjuk
inledning på den ockulta storm som kommer att drabba oss under
nästkommande år. Under 2012 kommer flera evenemang både
politiska, astronomiska, sportsliga och kalendariska att utspela sig.
En mjukstart får vi 11 november i år då det nummerologiskt är en
ockult höjdpunkt med kalendariet 11-11-11, en superpotent
konstellation inom nummerologin.
Första tilldragelsen 2012 sker den 6 juni då en venuspassage äger
rum. En venuspassage sker när planeten venus passerar framför
solen från ett jordiskt perspektiv. Venuspassager sker i par med 8
års mellanrum och med ett tidsintervall mellan varje parhändelse
på drygt 100 år. New Age gör en stor affär av detta och man talar
om en ”Oneness celebration” under den aktuella venuspassagen.
Planeten spelade en framträdande roll i alla forntida mytologier och
en profetisk sådan hos Maya. En New Age-blogg menar att denna
”Oneness celebration” under venuspassagen ”är en global
meditation som är en del av den kosmiska skapelse-processen”.
Venus brukar beskrivas som morgonstjärnan och i New Agesammanhang likställs ofta morgonstjärnan med lucifer, samtidigt
som venus är ett stort tecken för deras kommande Maitreya,
motsvarande islams Mahdi.
Nästa stora evenemang är sommar-OS i London som äger rum
mellan 27 juli och 12 augusti. Troligen kommer dessa spel att helt
gå i ockultismens tecken. Redan nu ser vi mycket som pekar i den
riktningen. Allt från huvudarenans belysningskupoler i triangelform
likt det allseende ögat som flyter på en ofullständig pyramid via
mascots med ett allseende öga och ockulta gatunamn till en
superockult logga. Enbart loggan lär ha kostat 5 miljoner SEK att ta
fram och i loggan ”göms” en uppsjö av avgudabilder och ockulta
tecken, något som inte framgår på länken ovan. Loggan måste
först dubbelkopieras ett flertal gånger för att detta skall framträda.

Nästa års 9/11 kommer att bli speciell då 11 år förflutit sedan
WTC-händelserna 2011. De flesta känner säkert till George Bush
d.ä. deklaration av New World Order 11 september 1990. Det var
det datum man så att säga inför världen tillkännagav visionen av
NWO. Exakt 11 år senare, 11 september 2001 förklarar man krig
mot den rådande världsordningen genom WCT-aktionen. Nu 2012
skall sista stenen i detta trestegsbygge äga rum om vi får tro
NWO-agendan, man skall då implementera den nya
världsordningen globalt ut över hela jorden.
Även om inte den totala solförmörkelsen 13 november är en ockult
tilldragelse så bör den ändå uppmärksammas i detta sammanhang
då den kan vara en mycket viktig signal om var på ändetidens
”timeline" vi befinner oss. Förmörkelsen äger rum med solen och
månen mitt i stjärnbilden vågens balanscentrum vilket kan peka på
att världen här vägs på Guds våg och blir funnen vara för lätt.
Upp 6:5-6
När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet
säga: "Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt
på den hade en våg i handen. Och jag hörde liksom en röst mitt
ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en denar, och tre
mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."
Jesaja 1:22-23
Ditt silver har blivit slagg, ditt ädla vin är utspätt med vatten.
Dina ledare är upprorsmän och tjuvars kumpaner. Alla älskar de
mutor och jagar efter vinning. Den faderlöses rätt försvarar de
inte, och änkans sak kommer inte inför dem.

Den sista ockulta händelsen under 2012 är sannolikt den mest
kända. Mayakalenderns tal om att världens slut och undergång
kommer att ske 21 december 2012. Detta evenemang kommer att
att få en mäktig uppmärksamhet från alla ockulta krafter.
Utan någon preciserad datum finns ytterligare en intressant
indikation på att ockulta fenomen kommer att visa sig under
nästkommande år. Lindsey Williams som har nära kontakt med en
gren av Elite (NWO) säger i sin helt färska information från mitten
av oktober att något mycket speciellt kommer att manifesteras
under 2012. Enligt Williams hävdar Eliten att något gudomligt och
överraskande kommer att utspela sig under året, något som
kommer att få hela världen att häpna av förundran. (En
sammanfattning av hela Williams senaste info kommer inom kort
att vara tillgänglig i en ”Hörna” här hos Ohlins)
Sannolikt kommer vi under 2012 att överösas med ockulta
fenomen som kommer att stå under satans inflytande och vara
mycket svåra att värja sig mot och mycket vanskligt att filtrera från
den sanna läran och den äkta förkunnelsen. Vaccination mot
denna ockulta storm kan vi bara få genom att ha ett djupt rotfäste i
det sanna Gudsordet och genom den Helige Andes beskydd.
Mvh Rune

