Oxförmörkelsen 10 december 2011
Lördagen den 10 december inträffar den tredje och sista av de totala
månförmörkelser som brukar benämnas Oxförmörkelserna. Namnet har de fått
utav att alla tre inträffar i Oxens stjärnbild. Vi har i en tidigare Hörna studerat
dessa förmörkelser närmare. Den nu aktuella avslutar alltså denna
trippelfrekvens. I de Judiska skrifterna talas om att månförmörkelser förebådar
dom över den Judiska nationen meden solförmörkelser anses förebåda dom
över världen.
Vi har i den tidigare Hörnan sett hur förmörkelserna kan vara ett profetiskt
tecken på hur Israel allt mer trängs in mellan tjurens horn som i detta fall
symboliserar Europa, EU och NWO med Kvartetten i spetsen. I förmörkelsen 10
december är den blodröda månen (Israel) helt infångad och trängd mellan
tjurens horn.

Under den tidsperiod som dessa förmörkelser omfattar har vi också kunnat
iakttaga hur situationen för den Israeliska nationen i praktiken markant
försämrats. Ett flertal grannländer har under året intagit en allt mer fientlig
hållning till landet och även den så kallade "arabiska våren" har spelat en roll i
sammanhanget. De som främst varit pådrivande i konflikten har varit PLO och
dess systerorganisationer samtidigt som Iran fortsatt sin konfrontationspolitik
mot Israel. Till detta kommer att Turkiet nu helt ser ut att ha övergivit tanken om
ett EU-medlemskap och inriktar sig nu istället på att nå en regional topposition.
När den sista förmörkelsesignalen den 10 december är till ända är det sannolikt
så att de mörka krafterna nu kommer att tillåtas att fullt ut konfrontera Israel
och det Judiska folket i både hot och handling. Det gångna årets utveckling
kommer under 2012 att får ett eskalerande förlopp. En rad organisationer och
länder kan nå en gräns där deras "tålamod" med Israel är slut. Vi ser nu hur
Kvartetten samlas i Jerusalem den 14 december för att sätta ytterligare press
på Israel. Fortsatt kraftfulla hot kommer nu från både Iran och Syrien samtidigt
som vi även kan förvänta oss att Ryssland får en allt mer framträdande roll i
utvecklingen. Paralellt kommer PLO att under nästa år med förnyad kraft att
driva sitt krav på ett fullvärdigt medlemskap i FN. Centrum för
världshändelserna verkar nu i allt snabbare takt förskjutas mot Mellanöstern och
dess nav den Judiska nationen med huvudstaden Jerusalem. Från Sakarja vet
vi dock vad som drabbar de som angriper Jerusalem.

Sak 12: 3 Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en
tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den.
Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

Ett märkligt ockult sifferfenomen visar sig också i den nu aktuella tredje och
sista Oxförmörkelsen. Rent teoretiskt skulle detta kunna vara en slump men är
det högst sannolikt inte, allt för många faktorer sammanfaller här för att detta
skall räknas som slump. Studerar vi NASA:s information om förmörkelsen ser vi
följande. Alla tidsuppgifter gäller UTC.
Förmörkelsen inleds 11:33. Denna sifferkombination är extremt potent inom
numerologin och kan även uttryckas som 11:11:11:11. Sifferkombinationer som
är välkända inte minst inom New Age.
Maximum för förmörkelsen nås 14:31 vilket resulterar i summan 9.
Förmörkelsen avslutas 17:30 vilket resulterar i summan 11.
Med andra ord ser vi här kombinationen 9/11.
Förmörkelsen tillhör sarosserie 135, vilket resulterar i summan 9.
Denna sarosseries första förmörkelse, inträffade år 1615 och avslutas år 2877
med den sista, dvs den löper under 1262 år vilket resulterar i summan 11.
Vi får alltså kombinationen 9/11 ytterligare en gång härrörande från den nu
aktuella förmörkelsen. En slump eller ytterligare ett tecken från vår Herre om
vad denna förmörkelse handlar om? Det vill säga, att ockulta krafter nu
fördjupar sitt grepp på Israel genom NWO (Kvartetten) och det nyuppståndna
romarrike som det talas om i just Upp 9:11.
Upp 9:11 Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska
kallas Abaddon och på grekiska Apollyon.
Abaddon är förövrigt ett hemligt lösenord som används inom frimureriet i den
skotska 33-gradiga (observera talet) riten. Detta lösenord skall på domens dag
ge frimuraren inträde till deras egen gudom.
För den som vid tjänlig väderlek vill studera förmörkelsen så går det bra även i
Sverige om än kortvarigt då vi bara kan iakttaga slutfasen av förmörkelsen.
Månen kommer att ha en blodröd färg när den 14.41 i nordöst stiger upp över
horisonten. 15.57 börjar månen gå ur jordens kärnskugga och står då knappt 6
grader över horisonten för att 17.17 vara helt ute ur kärnskuggan och då stå 14
grader över horisonten. MVH Rune

