2012 - vad väntar?
Vid tiden för förra årsskiftet var det många av oss som anade att år 2011 skulle bli ett
mycket profetiskt år. Med facit i hand kan vi konstatera att det till stora delar också
blivit så. En viktig orsak är det allt mer instabila ekonomiska världsläget och inte minst
en vacklande euro, något som hotar hela eurosamarbetet och som visar på att vi
mycket snart kan stå inför profetiska ändetider med bland annat en gemensam
världsvaluta.
Även den under hela 2011 pågående "Arabiska våren" skickar signaler med profetiskt
innehåll. Allt eftersom "demokratiprocessen" sprider sig i Mellanöstern verkar
muslimska krafter få ett allt större inflytande över respektive lands politiska styre,
något som i förlängningen kan visa sig bli ödestigert för nationen Israel. En minst lika
viktig faktor i Mellanöstern spelar Iran. Ett krig med Iran verkar för Israel och New
World Order i förlängningen oundvikligt, frågan är istället när detta krigsutbrott
kommer att ske.
Ur profetiskt perspektiv pekar även den nuvarande Påvens hälsoproblem på att en
radikal förändring kan ske beträffande Vatikanens religiösa inriktning. Dagens påve är
den 111:e sedan en gammal profetia uttalade (dock inte Biblisk) att den 112:e påven
också kommer att bli den sista.
En rad händelser som kan ha ett profetiskt innehåll kommer att ske under 2012, här
nedan följer en lista i kronologisk ordning på några av de viktigaste händelser som vi
känner till är planerade och förväntas att äga rum.
4 mars: Presidentvalet i Ryssland är planerat att hållas den 4 mars. Mandatperioden
förlängs samtidigt från fyra till sex år. En rad demonstrationer mot i första hand
premiärminister Putin har ägt rum under senaste tiden och vi vet inte med säkerhet
om det planerade valet kommer att äga rum på utsatt datum. Allt talar dock för att vi
under de närmsta månaderna kommer att få en fingervisning om vart Ryssland är på
väg och vem som kommer att sitta vid rodret under de kommande sex åren.
Resultatet kan kanske ge oss en viktig bit i ändetidens pusselläggning.

6-14 april: Pesach, den Judiska Påsken. Firas från solnedgången 6 april till
solnedgången 14 april.
2-5 juni: Drottning Elizabeth II, statsöverhuvud för 16 självständiga stater och deras
besittningar, firar 60-års jubileum som deras regent. Storbritannien har med anledning
av detta bl.a. flyttat två helgdagar från slutet av maj till inledningen av juni.
Tilldragelsen sker dagarna innan den ockulta venuspassagen och talas om i
Storbritannien som en av 2012 års stora världshändelser tillsammans med de
Olympiska sommarspelen i London.

6 juni: Den andra venuspassagen i den nu aktuella duon äger rum denna dag. 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 är en profetisk sådan hos
Maya. En New Age-blogg menar att denna ”Onenesscelebration” under
venuspassagen "är en global meditation som är en del av den kosmiska
skapelseprocessen”. Venus brukar beskrivas som morgonstjärnan och i New Agesammanhang förknippas ofta morgonstjärnan med lucifer, samtidigt som venus är ett
stort tecken för deras kommande Maitreya, motsvarande islams Mahdi. En parantes i
sammanhanget är att passagerna, både 2004 och 2012, skedde respektive kommer
att ske mellan hornen i Oxens stjärnbild, alltså en parallell till de nyligen aktuella
Oxförmörkelserna.

7 - 8 juli:
Illustrationen tv. visar passagen sedd från Paris 6 juni 2012. Th foto från passagen 8 juni 2004.

7-8 juli: 17 tammuz, en fastedag i den Judiska kalendern. Dagen inleder en tre
veckor lång sorgeperiod bland annat över förstörelsen av det första och andra
Templet i Jerusalem. Dygnet inleder också en sex veckors intensiv period av
aktiviteter, både sekulära, Judiska och muslimska.

20 juli-19 augusti. Muslimska fastemånaden Ramadan.
27-28 juli: 9 Av i den Judiska kalendern. Ett fastedygn och den nionde dagen i elfte
månaden, Judarnas 9/11, en extrem olycksdag i Judisk historia exemplifierad av en
hel rad tragedier. Mest känt är förstörelsen av båda de Judiska templen detta datum.
Hitlers proklamation att döda Judarna skedde också denna dag. Det är inte en allt för
djärv gissning att även framtida negativa händelser rörande Judarna och den
Israeliska nationen kommer att utspela sig detta datum, kanske redan 2012.

27juli-12 augusti: De olympiska sommarspelen i London går av stapeln under
denna period. Hela denna tillställning verkar allt mer komma att gå i ockultismens
tecken och en närmare analys kommer i en senare Hörna.

Bilden
Bilden längst till vänster visar den 115 meter höga statyn utanför olympiska huvudarenan i
London. Konstverket som bland annat kallats "DNA change" skall enligt upphovsmakarna
symbolisera ett nytt Babels torn, man vill "bygga det omöjliga" som "har något mystiskt över
sig". Bilden i mitten visar spelens två maskotar med sina ockulta "all seeing eyes". Längst till
höger ser vi delar av huvudarenan som i hela sin struktur är uppbyggd på trianglar eller
pyramidformer.

11 September:
Den sista 11-års perioden har förflutit på New World Orders agenda.
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11 september 1990 håller George Bush d.ä. sitt välkända tal. I talet proklamerar han
att en ny världsordning är på väg att skapas. Här uttalar han skapelseorden. Man vill
på detta sätt framställa sig själva som gudar. Genomförandet av en ny världsordning
är planerad, enligt ockult mönster, att ske i tre steg. Första steget (11) 1990
representerar visionen. Steg två (22) 2001 kombinerar visionen med aktion. På dagen
11 år efter första steget förklarar man alltså krig mot den rådande världsordningen
genom WTC-aktionen. Slutligen steg tre (33) 2012, skall erbjuda en ny vägvisning för
världen.
Om man kommer att lyckas med detta tredje steg vet vi inte. Inte heller vet vi exakt hur
denna plan kommer att implementeras. Vi kan dock vara övertygade om att man
kommer att försöka. NWO eller Eliten, som pastor Lindsey Williams hellre benämner
dem, är enligt Williams extremt bundna vid att utföra sina planer på speciella dagar
och tider som fastställs genom numerologi.

16 september - 9 oktober: Perioden för Herrens Hösthögtider. De senaste åren
har detta tidsavsnitt uppvisat ovanligt stor turbulens på ett flertal områden, speciellt
inom ekonomi och seismologi.
Genom pastor Williams känner vi också Elitens agenda för Mellanöstern under det
kommande året. Man har tidigare talat om att krig med Iran skulle påbörjas någon
gång under september-oktober. Ny information från Williams, så sent som 28
december, tyder dock på att man nu är beredda att inleda ett krig med Iran betydligt
tidigare, troligen inom några månader.

6 november: Presidentval i USA.

Ännu så länge är det svårt att utpeka en säker vinnarkandidat. Vi vet dock, även här
genom uppgifter från pastor Williams, att NWO:s kandidat är president Obama. Eliten
styr presidenten, FED och stora delar av kongressen och vill nu behålla den rådande
ordningen.

13 november: Total solförmörkelse exakt i stjärnbilden Vågens balanspunkt. Högst
sannolikt en profetisk signal om att världens ekonomier nu drabbas av hyperinflation
eller att processen är nära förestående. Även detta scenario överensstämmer med
NWO:s agenda att både euron och US-dollarn i nämnd ordning skall vara "döda", det
vill säga i det närmaste värdelösa under tidigt 2013.
Ytterligare en intressant iakttagelse kan vi göra i samband med den aktuella
förmörkelsen. Det berör den tidigare kända kometen 17P/Holmes som under hösten
2007 signalerade profetiska tecken. Det visar sig nu att kometen den 13 november

bildar en rak linje tillsammans med solen, månen och jorden. Ett fenomen som
ytterligare understryker tyngden i denna totala solförmörkelse.

Bildillustration hämtad från NASA:s JPL Small-Body Database Browser. Här framgår den raka
linjen mellan 17P/Holmes, solen, månen (saknas) och jorden den 13 november 2012.

21 december: Slutet på Mayakalenderns tidsålder. Dagarna 21 till 28 december ser
ut att ta formen av en världsvid ockult manifestation som leds av en grupp kallad New
Group of World Servers (NGWS), en ytterst farlig New Age-grupp som inspirerats av
ockultisten Alice Bailey. Observera att man i länken ovan talar om att man styrs av
och hämtar sin kraft från stjärntecknet Taurus, det vill säga Oxen. Här konfirmeras
alltså sambandet med Oxförmörkelserna.
NGWS:s förhoppning är att ockulta aktiviteter runt om i världen i samband med den
aktuella veckan 21 till 28 december kommer att åstadkomma en önskad global
omvandling. New Age-ledaren Barbara Marx Hubbard kallar 22 december 2012 för en
global födelsedag. Hon hoppas att gemensamma ansträngningar kommer att leda till
ett globalt evolutionärt språng som kommer att förena världen andligt, socialt och
medvetet. Kort sagt 22 december har utsetts till ett lanseringsdatum för att avtäcka en
ny världsordning. Det finns all anledning att återkomma till NGWS..
x
Slut på kalendariet.
Nådens år 2012 kommer att se många svåra utmaningar. På det ekonomiska området
ser vi ett scenario med mindre resurser, ökad skuldsättning och eskalerande social
oro, en omöjlig ekvation att lösa för dem som försöker rädda ett redan förlorat
kapitalistiskt system. Mellanösternkonflikten är en problemhärd som högst sannolikt
kommer att hamna i den absoluta brännpunkten under 2012. De senaste signalerna
pekar på att ett krig med Iran nu snabbt närmar sig, troligen inom loppet av några
månader. Ett "mindre" missilkrig i Mellanöstern skulle eventuellt kunna vara den faktor
som genererar förutsättningar för att även Israel kommer att förledas in i ett stort
fredsbedrägeri med undertecknandet av ett falskt fredsfördrag.
Detta var ett försök till en kort sammanfattning av en del av de händelser som
kommer att utspela sig under 2012 och som mest troligt kommer att ha en tydlig
profetisk prägel. Vi vet inte om det kommande året blir det år då en ny världsordning
ser dagens ljus men det mesta talar för att 2012 kommer att bli ett än mer profetisk år
än 2011 visat sig vara. Vad vi däremot vet är att vi snabbt närmar oss den punkt som
Bibeln talar om som en tid av tidigare aldrig skådat bedrägeri. Villfarelsen kommer att
ledas av en man som Skriften beskriver som "laglöshetens människa" och "fördärvets
son".
2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och
laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som
förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds
tempel och säger sig vara Gud.

