
Turbulent vår med ockult avslutning
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Sällan har väl framtiden framstått så osäker och nyckfull som i den tid vi just nu 
befinner oss, vårvintern 2012. Både politiker, ekonomer och kristenhet verkar 
förlora fotfästet på en allt mer instabil grund samtidigt som ockultismen tar sats 
för att göra de stora landvinningarna. Denna vår visar tecken på att bli den mest 
stormiga som världen upplevt på mycket länge. Varför tror vi då detta? Vi skall 
titta på en rad olika fenomen och möjliga händelser som tillsammans kan skapa 
denna turbulens och osäkerhet.  

Det ryska valet i början av mars står för den första prövningen i raden. 
Oberoende opinionsmätningar visar på ett 42-procentligt stöd för 
premiärminister Vladimir Putin. Efter höstens parlamentsval har dock allt fler 
röster ifrågasatt Putin som näste ryske president och stora demonstrationer 
riktade mot Putin har ägt rum.  Putin har trots allt ett fortsatt starkt stöd och av 
de fyra utmanarna anses väl endast den 46-årige miljardären och 
finansmannen Michail Prochorov ha möjlighet att eventuellt hota  
premiärminister Putin. Grundtipset är ändå att oppositionen är allt för splittrad 
för att nå några avgörande framgångar. Presidenten väljs på sex år och vem 
som blir näste president kan få avgörande betydelse för den fortsatta 
världsutvecklingen inte minst i Mellanöstern.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                          
Grekland ser ut att krångla sig fram till en öppning för ett andra stödpaket, 
denna gång med ett innehåll på runt 130 miljarder euro. Situationen för den 
fortsatta grekiska utvecklingen ser dock allt annat än ljus ut. Förutsättningen för 
fortsatt ekonomiskt stöd från Trojkan är att den grekiska regeringen lyckas med 
implementeringen av alla de utlovade åtstramningsåtgärderna, något som så 
här långt varit allt annat än lyckat. Till exempel har man av det tidigare 
beslutade privatiseringsprogrammet fram till dags datum endast lyckats 
genomföra drygt 10 procent. Den 20 mars förfaller 14,4 miljarder euro av gamla 
lån till betalning och då fodras att nytt kapital finns tillgängligt.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 Mos 12:13 "Blodet skall för er vara ett 
tecken på de hus där ni är, ty när jag ser 

blodet skall jag gå förbi er. Ingen 
straffdom skall drabba er med fördärv, 

när jag slår Egyptens land." 

När den Judiska Påsken (Pesach) tar 
sin början vid solnedgången den 6 
april (vår Långfredagskväll) emotses 
detta av många med speciellt 
intresse. Orsaken är att det detta 
datum återstår exakt 3,5 Judiska år 
eller 43 Judiska månader fram till 
2015 års Lövhyddohögtid och den 
sista förmörkelsen i tetraden 2014-
15. Om detta profetiska scenario har 
någon bärighet beträffande 
ändetidens avslutning återstår att se. 
Är det så, bör vi runt den kommande 
Påskhögtiden kunna se avgörande 
tecken på detta.  

 

De flesta ekonomiska bedömare verkar vara överens om 
att en fortsättning på den nuvarande problemlösningen inte 
kommer att fungera. Till detta kommer att Grekland i april 
skall hålla parlamentsval, något som sannolikt ytterligare 
kommer att försvåra situationen. Starka privata intressen 
med bland annat CDS-avtal är också inblandade i 
lånekarusellen, intressen som kan dra fördelar av en 
betalningsinställelse. Förlitar vi oss på Lindsey Williams 
information som säger att NWO:s plan är att någon gång 
under det närmsta halvåret låta det grekiska dilemmat 
"lösas" med en betalningsinställelse, ja då pekar allt på att 
världen närmar sig en finansiell härdsmälta.  

 

                
Drachme, euro 
eller  genererar 
krisen ett nytt 
valutasystem?  

                     

http://svtplay.se/v/2693547/miljardaren_som_utmanar_putin
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/RUNES%20PDF/TetraderHogtider.pdf
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/RUNES%20PDF/TetraderHogtider.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_default_swap
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Det franska presidentvalet vars första omgång hålls den 22 april kan naturligtvis 
ytterligare komplicera den europeiska skuldkrisens lösning. En eventuell 
valförlust för Sarkozy innebär slutet för duosamarbetet Merkozy. Främste 
utmanare till Sarkozy är socialistpartiets kandidat  Francois Hollande.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                                                                    
                                                                                                  
Efter de tre totala solförmörkelserna 2008-10 där samtliga inföll 1 Av i den 
Judiska kalendern så är vi nu inne i nästa trippel av solförmörkelser under 
2011-13. Alla tre i denna trippel infaller runt Jerusalemdagen under respektive 
år. Guds astronomiska fokusering på dessa tre dagar kan vara ett tecken på att 
vi nu går in i en tid där världens politiska fokus allt mer förskjuts över till Israel 
och framförallt Jerusalemfrågan. Under perioden 2008 till 2015 har vi  hitintills 
haft fyra profetiska solförmörkelser och kommer att få se ytterligare två samt en 
måntetrad. Samtliga dessa 10 förmörkelser är på ett eller annat sätt 
förknippade med Israel och det Judiska folket och solförmörkelserna talar 
samtidigt om en dom över världen.   
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Trots den allt mer turbulenta situationen på det världsekonomiska området 
måste vi ändå tillstyrka att de politiska omständigheterna i Mellanöstern just nu 
dominerar den riskbild som tecknas för världen. Både situationen i Syrien och 
inte minst beträffande Iran är ytterst alarmerande.  

Vart utvecklingen i Syrien tar vägen vet vi inte. Mycket beror här på hur 
supermakterna Ryssland och Kina ställer sig till ett eventuellt militärt FN-
ingripande i landet. Allt talar i dagsläget för att man inte skulle acceptera en 
sådan lösning och scenariot verkar tillsvidare heller inte vara aktuellt. En alltmer 
trängd president Assad kan dock umgås med tanken att försöka säkerställa sin 
fortsatta existens genom att med hjälp av Hizbollah och Hamas inleda krig mot 
Israel. En handling som skulle sätta hela Mellanöstern i brand. 

Verkar Syrienproblematiken svårlöst framstår situationen beträffande Iran än 
mer komplicerad. I takt med att Iranierna nu ser ut att placera allt större del av 
sin urananrikning och där till hörande processer till underjorden blir situationen 
allt mer prekär för västvärlden och i synnerhet för Israel. Netanyahus tidigare  

  

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
                         

Bilden från börja av 1930-talet.                   
Oroliga  kunder utanför en 

amerikansk bank. En situation som 
resulterade i en "Bank Holiday" 
under några marsdagar 1933. 

Den 3 februari släppte Lindsey Williams 
färsk information från NWO där det talas 
om en kommande "Bank Holiday" i USA, 
sannolikt någon gång under våren. 
Denna åtgärd kommer att genomföras 
utan någon som helst förvarning. 
Williams källa upplyser om att avsikten 
med insatsen är att man vill iscensätta 
en kraftig devalvering av US-dollarn, 
närmare bestämt en nedskrivning med 
hela 40 procent. Vi kan ana att en sådan 
åtgärd sannolikt skulle skapa 
omedelbara oroligheter i det 
amerikanska samhället, oroligheter som 
möjligen kan likställas med de upplopp 
som David Wilkerson talade om. 

 

 

Marginalbilderna tagna under Jerusalemdagens 40-års jubileum 2007. Mittenbilden 
visar en ringformig solförmörkelse över  Indonesien 26 januari 2009,  synonymt med 

den som uppträder i samband med Jerusalemdagen den 20 maj 2012. 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yom_Yerushalayim
http://delmardustpan.blogspot.com/2008/03/1933-bank-holiday.html
http://delmardustpan.blogspot.com/2008/03/1933-bank-holiday.html
http://delmardustpan.blogspot.com/2008/03/1933-bank-holiday.html
http://delmardustpan.blogspot.com/2008/03/1933-bank-holiday.html


                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

   

 

stabschef Naftali Bennett uttalade sig nyligen för Fox News och sade bland 
annat: "Det är därför under de kommande 12 månaderna som världen måste 
agera." Förlitar vi oss åter på Lindsey Williams information vet vi att redan för 
flera år sedan sade hans källor att det kommer inte att bli något krig med Iran 
förrän under senare delen av 2012. Den agendan reviderades vid årsskiftet och 
man planerar nu för ett Irankrig av allt att döma någon gång under våren eller 
försommaren. Både amerikanska och israeliska militära källor har också gjort 
uttalande som pekar i samma riktning. 

Amerikanska försvarstjänstemän och militära analytiker anser att en israelisk 
attack på Iran som syftar till att förstöra det iranska kärnenergiprogrammet är en 
stor och ytterst komplicerad operation och skiljer sig markant från de tidigare 
israeliska flygoperationerna mot  Irak 1981 och Syrien 2007. Man menar att det 
fodras i storleksordningen minst 100 plan och att den kortaste flygsträckan tur 
och retur är över 3200 km samt att tillstånd krävs för att flyga över de flesta av 
de aktuella länderna. Flygsträckan medför också att man tvingas till tankningar i 
luften. Utöver detta kommer man också att utsättas för iranskt luftförsvar om än 
inte ett toppmodernt sådant.         

           
                      

 

    

      

         
                                                            
Till ovan nämnda kommer ytterligare problem i form av att den bombkapacitet 
som Israel förfogar över befaras vara otillräcklig för att åstadkomma önskvärd 
skada på anläggningen i Natanz och den inrättning i Fordo vilken är insprängd i 
berget. Amerikanska militärexperter menar att för att uppnå önskad effekt 
fodras ett amerikanskt militärt engagemang med massiva tillslag av bombplan 
och kryssningsmissiler samt en utökad kapacitet beträffande lufttankningen.  

Konflikten är nu så infekterad att den snabbt kan försätta världen i ett 
synnerligen allvarligt läge och även här hänger mycket av den fortsatta 
utvecklingen på hur  Ryssland och Kina kommer att förhålla sig till frågan.   

                                                                                                                                    

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ovan: Ett av målen för det israeliska flygvapnet. Inrättning för anrikning av 
uran i Natanz. Anläggningen försvaras av iranskt luftvärn och förmodas var 

skyddad under 30 meter armerad betong.                                              
Nedan: Möjliga israeliska flygrutter till målen i Iran. Bedömare menar att den 

kortaste vägen över irakiskt luftrum är den mest fördelaktiga då Irak inte 
förfogar över eget luftvärn.  



  
  

Dagarna 2 till 6 juni blir  händelserika och det mesta går i ockultismens tecken. 
Inom denna tidsram ryms en partiell månförmörkelse, brittiska kungahusets 
jubileumsfirande och den ockulta venuspassagen. 

Drottning Elizabeth II, statsöverhuvud för 16 självständiga stater och deras 
besittningar, firar 60-års jubileum som deras regent. Evenemanget kommer 
tillsammans med de senare under året kommande Olympiska sommarspelen i 
London att bli en av de mest uppmärksammade världshändelserna under 2012. 
Höjdpunkten av firandet är förlagt till dagarna 2 till 5 juni och den brittiska 
regeringen har flyttat en ordinarie helgdag från slutet av maj till måndagen den 
4 juni samt utlyst ytterligare en arbetsfri dag tisdagen den 5 juni.                           

Sedan tidigare vet vi att det brittiska kungahuset är tydligt förknippade med 
ockultism och frimurarverksamhet. Man kan då fundera över om man  avsiktligt 
har förlagt höjdpunkten av firande i samband med den ockulta venuspassagen 
5 till 6 juni eller om detta bara är en tillfällighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I New Age kretsar kommer venuspassagen att presenteras som en ockult 
händelse som signalerar att mänskligheten nu skall ta steget in i en ny tidsålder. 
Man talar om en världsvid ”Oneness celebration” under den aktuella passagen. 
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 Age-sammanhang förknippas morgonstjärnan med 
lucifer, samtidigt som venus är ett stort tecken för deras kommande Maitreya, 
motsvarande islams Mahdi. 

Den rådande världssituationen inom politik och ekonomi tillsammans med de 
övriga förväntade vårhändelserna kommer att göra vår värld allt mer turbulent. 
Mellanösternkonflikten, eurokrisen och en världsvid ockult New Age attack 
pekar på att vi i rask takt närmar oss denna tidsålders slut. Luk12:35-40. 

Mvh Rune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Höjdpunkten på drottning Elizabeths jubileumsfirande äger rum i samband med 

den ockulta venuspassagen 5 till 6 jun. Bilderna är från 50-års jubileet 2002 
respektive venuspassagen den 8 juni 2004. 

  
 

                                             
Den 4 juni, ungefär ett dygn innan venuspassagen, inträffar en partiell 

månförmörkelse. Illustrationen till höger visar solen och venus från parishorisonten 
under passagen morgonen den 6 juni. Observera att passagen äger rum mellan 

Oxens horn på samma sätt som tidigare Oxförmörkelser. 

http://www.direct.gov.uk/en/Nl1/Newsroom/Features/DG_WP200687
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/RUNE18-4_Brollop.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/Maitreya
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahdi
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/Bilder/RuneTrippelformorkelser.pdf
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/Bilder/RuneTrippelformorkelser.pdf

