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Inleiding
In Mattheus 6:23 wordt gesproken over het ‘boze oog’. Wat zou daar
mee bedoeld zijn?
Mattheüs 6:23 Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam
duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de
duisternis zelve zijn!

In de brochures 407, 408 en 409 hebben
wij reeds gesproken over ons ‘derde oog’.
Het oog is de kaars van het lichaam, zie:
Lukas 11:34 De kaars des lichaams is
het oog: wanneer dan uw oog eenvoudig
is, zo is ook uw gehele lichaam verlicht;
maar zo het boos is, zo is ook uw gehele zonsverduistering, als een oog
lichaam duister.

Onze ogen zijn de poorten naar onze ‘ziel’. Voor ons als Israëlieten zijn
de ogen om omhoog te zien, op te zien naar JHWH, en Zijn ogen zijn op
de rechtvaardigen gericht zie:
Psalmen 25:15 Mijn ogen zijn geduriglijk op JHWH, want Hij zal
mijn voeten uit het net uitvoeren. Psalmen 123:1 Een lied Hammaaloth. Ik
hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit. Psalmen 34:15 De ogen van
JHWH zijn op de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun geroep.

Ons 3e oog, de pijnappelklier is wel gekrompen en aangetast, maar niet
vernietigd, niet totaal ‘boos’ zoals blijkt dat er een
geslacht of zaadlijn op aarde is waarvan hun oog wél
totaal boos is. Aan iemands ogen kan men wel zien
of men vriendelijk is, of men boos of kwaad is, en
ook of men verliefd is, etc. Daar gaat het echter niet
om bij de diepere betekenis van het ‘boze oog’.
Het boze oog is het slangenoog, dat kan ‘bliksemen’, krachten kan
uitstralen die dodelijk zijn. Door deze krachten kunnen de gedachten van
anderen worden bezet, beangstigd. Veel volkeren leven dan ook in angst
van het boze oog van boze geesten, waarvoor zij alles doen om eraan te
ontkomen. De Engelsen noemen het ‘overlooking’, de Spanjaarden
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noemen het ‘malojo’, en de Italianen noemen het ‘malocchio’. In het
Hebreeuws heet het: ‘ayin horeh’, en in het Latijn ‘oculus malus’.
In het volksgeloof geldt dat elk ander persoon ons leven, onze
gezondheid en ons bezit kan schenden door er met het ‘boze oog’ naar te
kijken. In het dierenrijk zien we hetzelfde fenomeen. Het ene dier gaat
het andere overheersen door het een tijd lang streng aan te kijken.
Sommigen menen dat men met een strakke blik zelfs iemands aura kan
openscheuren. Men zou zelfs iemand levenskracht erdoor kunnen doen
opdrogen. Een boze blik kan aldus vreselijke gevolgen hebben. In de
boze blik schuilt de hoogmoed. Die hoogmoed
komt onherroepelijk ten val, zoals blijkt bij
Haman. Op het toppunt van zijn eer, viel Haman
als een baksteen neer. Wanneer er in oude
culturen iemand geboren was en men vermoedde
dat hij een boos oog bezat, meed men zo iemand
als de pest. Wanneer iemand verdacht werd een
boos oog te bezitten nam men de test, door een
schaal met water te vullen en daarop olijfolie te
gieten. Wanneer er alsdan een soort oog op het
water verscheen, was dat het bewijs dat de
verdachte persoon een boos oog bezat. Om zich
te beschermen tegen de blikken of invloeden van Haman aan de galg
iemands boze oog maakt men gebruik van allerlei middelen en tekens.
De satanisten en illuminati gebruiken
daartoe het satansteken ‘el-cornuto’.
Men noemt het ook wel ‘mano
cornufo’ of de ‘gehoornde hand’. In
China en India gebruikt men veelal
spiegels om de magische energie van
het boze oog terug te zenden. Zie:
s n i p p i t s - a n d slappits.blogspot.com/2009/01/th...
Obama maakt 2 satanstekens

De Farao’s in Egypte waren zieners, die ook gebruik maakten van
allerlei technieken om ‘koffiedik’ te kijken. De beker van Jozef was

3

Het Boze Oog

4

No. 520

geen gewone drinkbeker, maar een
speciale beker waarmee hij kon vooruit-zien. Zie:
Genesis 44:5 Is het deze (de beker van
Jozef) niet, waaruit mijn heer drinkt?
en waarbij hij iets zekerlijk
waarnemen zal? Gij hebt kwalijk
gedaan, wat gij gedaan hebt.

De Farizeeën waren ook de zieners der Het USA-grootzegel op de Oneschriften. Far-i-see, die met hun oog iets dollarnote
wilden door-zien, schouwen.
Ook Bileam was een ‘ziener’ (van het boze oog).
De profeten waren ook ‘zieners’ (van het goede oog van JHWH).
Het slangenoog en de Orde der Jesters
Het slangenoog kan hypnotiseren. De orde der Jesters is een orde van
clowns en narren. Jesters, Jetta, Jedi of Jedda betekent zoveel als dat het
boze oog het kwaad in zich bevat.
De satanisten, illuminati en hun soorten zijn narcisten, die aan de top
zitten en de wereld regeren. Het zijn lieden met Rh-negatief bloed, die
zich niet willen vermengen. Zij bezitten een ‘boos oog’, en een ‘boos
hart’. Zij stammen af van de ‘vader der leugens’, die de Boze wordt
genoemd, zie Johannes 8:44:
44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt deb e ge e r t e n u ws va d e r s
doen; die was een mensenmoorder van den
beginne, en is in de waarheid niet staande
gebleven; want geen waarheid is in hem.
Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij
uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de
vader derzelve leugen.
1 Johannes 3:12 Niet gelijk Kain, die uit den
boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om
wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn
werken boos waren, en van zijn broeder
rechtvaardig.
Orde der Jesters
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Zij zijn bang dat
ánderen in hun
binnenste zullen
kijken met een
goed en verlicht
oog, zodat zij hen
z u l l e n
identificeren,
ontmaskeren als reptilians. Deze lieden zijn totaal leeg van binnen. Zij
bezitten niet de geest van JHWH, maar zijn bezet met de geest uit de
afgrond. Zij zijn parasieten die op bevolkingen leven en hen
overheersen en uitbuiten. In werkelijkheid zijn deze wereldleiders
helemaal geen goede bestuurders, geen echte vorsten of koningen. Het
zijn hoogmoedige eigengerichte narcisten. Zij zien zich als de imkers die
de bijen exploiteren en de honing zich mogen toe-eigenen. Zij vormen
voor ons als wereldbevolking een regelrechte bedreiging. Wij leven niet
in vrijheid. Het gaat deze lieden alleen om macht, geld en bezit. Zij
kunnen wel een schoon en imponerend voorkomen hebben, maar in hun
binnenste zijn het roofdieren. Witgepleisterde graven, zie:
Mattheüs 23:27
Wee u, gij
Schriftgeleerden en Farizeen, gij
geveinsden, want gij zijt den
witgepleisterden graven gelijk, die van
buiten wel schoon schijnen, maar van
binnen zijn zij vol doodsbeenderen en
alle onreinigheid.

De Maya’s hadden het wel goed. Zij
zeiden dat wat wij optisch zien niet de
werkelijkheid is, maar dat binnenin de
realiteit schuilt. Dat zei JHWH ook tegen
Samuel toen hij bij Isai kwam, zie:
1 Samuël 16:7 Doch JHWH zeide tot
Samuel: Zie zijn gestalte niet aan, noch
de hoogte zijner statuur, want Ik heb hem
verworpen; want het is niet gelijk de

5

Het Boze Oog

No. 520

mens ziet; want de mens ziet aan, wat voor ogen
is, maar JHWH ziet het hart aan.

De aarde en de materie is niet wat wij ervan
denken dat het is. Het is optisch bedrog. Water is
in werkelijkheid creatief vuur. Men kan op
water(stof) motoren laten lopen. Niets op aarde is
wat het lijkt te zijn. Wij kijken met onze fysieke
Egyptische udjat
ogen naar de aarde, maar wij dienen met ons
hart te kijken, met ons derde oog. Daaraan
ontbreekt het nog de meeste mensen. Als
voorbeeld kan men de regenboog nemen. Het
lijkt dat de regenboog een werkelijk bestaande
boog is in de lucht. Dat is een optische illusie,
die afhankelijk is van de zon, de regen en onze
Alziend Oog-spiegel
positie.
Waarom zien wij de kleuren van de regenboog
ondersteboven? Wij zien rood als zijnde het dichst bij de hemel en
violet als het dichst bij de aarde, terwijl in de dubbele regenboog
erboven de kleuren wél in goede volgorde gezien worden. Onze fysieke
wereld is van voorbijgaand karakter, gelijk een schaduw, eindig. Wij
moeten omgekeerd worden -net als de dubbele regenboog- om alles in
hun juiste licht te zien. Een baby hangt in de moederschoot veelal langdurig
ondersteboven. Dat is een benadering van de werkelijkheid. Ons lagere
ik moet sterven, afgelegd worden, om het Christus-bewustzijn te
verkrijgen, dat is het onvergankelijke leven van de
Geest. De dood is door de kerkleer tot onze grootste
vijand gemaakt. Juist door de dood heen komt onze
werkelijke bevrijding. De dood is niet het einde,
maar is de poort naar het hiernamaals. De dood heeft
het herrijzend leven inzich. Wij dienen de dingen
weer vanuit ons hart te gaan beleven. Dr. Emoto, de
bekende Japanse geleerde die bewezen heeft dat
water een geheugen bezit, bevestigt dat gebeden van
kinderen de meest gezondmakende kracht bezitten, omdat zij nog vanuit
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hun hart uitdrukking geven aan hun wil. Vandaar dat wij weer als de
kinderen dienen te worden, zie Mattheus 18:3.
De leden van de Orde der Jesters zijn nogal kieskeurig. Hun bloed dient
Rh-negatief te zijn. Zij nemen absoluut geen ander bloed aan, en zij
willen geen bloed dat bezet is met een andere moraal of met andere
eiwitten. Zij willen alleen bloed van jonge maagden die nog onschuldig
zijn en niet besmet zijn met religieuze invloeden. Het Rode Kruis is voor
hen het symbool van het opofferen van het maagdschap. Het bloed
waarin de levensgeest aanwezig is, dient voor hen ego-loos te zijn, wil
men het gebruiken.

hamza boos oog-teken
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betekent zoveel als ‘vijf’ in het Arabisch. Het amulet zou beschermen
tegen kwade invloeden, jaloezie en kwade blikken. Het amulet heeft de
vorm van een hand met middenin een oog. Soms heeft de hand twee
duimen. De kleur van het oog is algemeen blauw, een kleur die men
toekent aan bescherming. In het Hebreeuws is het
woord ‘hamesh’ van dezelfde betekenis. Moslims
noemen het amulet ook wel ‘de hand van fatima’,
terwijl joden het ‘de hand van Miriam’ noemen. De
hand met vijf vingers zou wijzen op onze vijf
zintuigen. Het oog in de hand wordt ook wel ‘het oog
van God’ genoemd, het ‘alziend oog’. Men hangt het
amulet dikwijls aan deuren of ingangen, om alles wat
er wil binnenkomen met boze bedoelingen in het
beginsel te bezweren. Of het werkelijk helpt, wie zal
het weten? Bijgeloof doet soms wonderen. De mens zit wonderlijk in
elkaar. Om ziekten te genezen moet een arts of wonderdokter soms ook
bijzondere methoden gebruiken, die de mensen afleiden van hun eigen
ik-gerichtheid, om genezing te vinden.
themurkynews.blogspot.com/2008/06/introductio...
Zionistisch Israël
De Zionisten, hoofdzakelijk de niet Semitische Khazaren of
Ashkenazen, beweren het geboorterecht te hebben om in het land Israël
hun eigen staat te bezitten. Onder hen zijn veel vrijmetselaren en
illuminati, te zien aan hun symboliek,
zie de afbeeldingen.

Een veelzeggende afbeelding van de vrijmetselaren en hun symbolen

Het Hamza Amulet
In het Midden-Oosten heeft men amuletten in gebruik om zich tegen het
‘boze oog’ te beschermen. Men noemt dit amulet o.a. ‘hamza’, dat

Een rotonde in Israël waarin een
altaar van de vrijmetselaren met het
alziend oog erop
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In Psalm 18:27 en 101:5 wordt over ‘hoge ogen’ gesproken
In Psalm 73:7 over uitpuilende ogen van vet
Spreuken 30:17 Het oog, dat den vader bespot, of de gehoorzaamheid
der moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken, en des
arends jongen zullen het eten.
Allemaal negatieve kanten van het oog, waaruit hoogmoed blijkt,
zatheid en zonder respect..

Spotprent over minister Lieberman, handoog

Het Hoge Gerechtshof te Jeruzalem met
daarin het Alziend Oog verwerkt

Rome en het Alziend Oog
Onderstaande afbeeldingen spreken voor zich:

Het Alziend Oog temidden van satansster en hexagram

R.K.kerk in Zamosciu in Polen met Alziend Oog

Jezus met Alziend Oog op
de plaats van zijn hart

Horus met een linker en rechter oog
Vaticaan rotunda-oog

Het trappenhuis in het Vaticaan
heeft de vorm van het Alziend Oog

Illuminati symbool
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Het oog van onze Galaxie
Een Ouroboros

De Ouroboros
Het Alziend Oog van Horus wijst naar de Grote Jaarcirkel, de
Ouroborus, of het Platonische jaar van 25.920 jaren. De illuminati
berekenen het volgens onderstaand concept, via de triangel of de
topsteen op hun Merovinger-piramide. Deze piramide staat afgebeeld op
het Amerikaanse Grootzegel en wijst aan dat het einde van de Grote

Jaarcirkel op 21-12-2012 aanstaande is. Dan volgt een nieuw begin, wat
de illuminati de Nieuwe Wereld Orde noemen.
Hun grote voorliefde voor getallen ontlenen zij aan de kabbala en
gematria. Wanneer men 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 opteld = 66
In hun visie is 11 gelijk aan 66, of 111 aan 666. In het 3e figuur komt
men aan 12960, wat de helft is van het Grote Jaar, dus 2 x 12960 =
25.920 jaren.
De Grieken noemen het einde der tijden ‘suntelia aion’. Een aion is een
tijdperk, en het symbool ervan is de ouroboros. De ouroboros is afgeleid
van de Melkweg-galaxie, en van de mythe van het ‘Serpent van het
licht’, dat in de hemelen zou wonen. Het serpent is de Melkweg zelf,
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die in haar eigen staart
bijt, dicht bij het centrale
p u n t
va n
d e
Boogschutter. Het einde
van deze aion of cyclus
geeft een grote catstrofe
te zien, doordat het
serpent z’n tanden in z’n
eigen staart zet. Dit zal
plaatsvinden volgens
n a u w k e u r i g e
berekeningen o.a. van de
Maya’s op 21-12-2012.
Op die datum komt de
De Griekse aion suntelia, rechtsonder de Melkweg. zon voor de bek van de
ouroboros, precies bij de
pijl van de Boogschutter. Verwacht wordt dat tegen die tijd de Nefilim
en oude goden weer naar de aarde zullen terugkeren met hun planeet.
De ouroboros is alzo een grote kosmische klok. David Flynn heeft er
een aantal boeken over geschreven, en ook Richard Hoagland geeft deze

De illuminati berekenen het Platonisch jaar via 11-66, maar men kan het ook via de
vijfhoek doen, zie boven.
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informatie ons door.

www.mt.net/~watcher/ (heel interessante video’s over 2009 tot 2016)
stargods.org/Logos.htm
De nazaten van de oude goden en Nefilim zijn o.a. de huidige
vorstenhuizen en regeerders op deze aarde. Zij hebben 13 satanische
bloedlijnen opgezet, en als illuminati beweren zij verlicht te zijn, om de
massa’s te leiden naar hun wil. Zij werken meestal in het verborgen,
maar hun symboliek
spreekt boekdelen. Men
moet er echter wel oog
voor krijgen om het te zien
(te doorzien). Men kan hun
‘boze oog’ overal
tegenkomen.
De
vergaderzalen van hun
gebouwen rond de wereld
zijn meestal ovaal of met
ronde tafels, zoals van
De VN-vergaderzaal als Alziend Oog
King Arthur.

USA oval office president

De ovale kamer in het Witte Huis

King Arthurs Round
Table
drie handen en het ‘boze oog’,
dan zit het wel goed!

Zij hebben wereldwijd onder de massa’‘s
angst gekweekt o.a voor het terrorisme,
de onzichtbare vijand. Op die wijze
kunnen zij de massa’s controleren en met
camera’s bewaken (bespioneren). In
Engeland is er een nieuwe wet dat
gezinnen met moeilijk opvoedbare
kinderen verplicht een camera in hun
huiskamer moeten laten plaatsen, zodat
men o.a. kan zien of de kinderen op tijd
naar bed gaan, en hoe de ouders zich
gedragen. Engeland staat trouwens vol met camera’s en videobewakings apparaturen. Er is een centraal gebouw, dat de vorm van een
oog heeft, waarin men alle emails
en telefoongesprekken kan
controler en. Over vrij heid
gesproken! Wat denkt u van de
televisie, die in miljoenen
huiskamers al heel wat vuiligheid
heeft vertoond?

Signal Intelligence (SIGINT) activities
in Engeland
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Men kweekt angst en
speelt daar op in. De
mensen zijn beangstigd
wat anderen van hen
zullen zeggen. De mensen
zijn als schapen,
kuddedieren, als bijen die
wel de honing verzamelen
en daar een heel seizoen
druk mee zijn, maar de In Engeland wordt men overal bespioneerd
honing zonder protest van
zich laten afpakken door de imkers, om de winter met surrogaatsuikerwater door te komen. Ook de mieren laten hun met noeste arbeid
verzamelde wintervoorraad door de sprinkhanen zonder weerstand
afpakken. Het schijnt heel gemakkelijk te zijn om met enkelen de
massa’s te controleren, als men het op de juiste slinkse wijze inkleedt.
Creëer tekorten, dat maakt de mensen afhankelijk. Leen hun geld dat
niet bestaat en laat hen daar
rente over betalen. Dat opent
de weg naar macht en
controle. Maak de mensen
ziek, zodat ze om
geneesmiddelen vragen. Geef
hun geen vrije energie en
overvloed, maar hou hen kort
aan de lijn. Vertel de mensen
mysteries en niet de waarheid.
Hou de massa’s in
onwetendheid en vertel hen
niet hun ware afkomst en
toekomst. Vertel hen niet over
Het Boze Oog,: let op Hillary Clintons ogen de oude goden die de mensen
kruisten, waaruit gemengde
bloedlijnen ontstonden, die menen over ons te mogen heersen. Vertel
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hen niet over de 13 satanische
bloedlijnen en illuminati, die
b
e
w
e
r
e
n
verlicht te zijn, maar dat in het
geheel niet zijn. Zij zijn
parasieten en narcisten en
plaatsen zich zelf in het
zonnetje van het Alziend Oog.
Zij wisten reeds lang dat alles in
de schepping energie is. Wij
mogen dat niet weten, omdat zij
de fossiele energiebronnen beheren waarvoor wij duur moeten betalen.
De illuminati gebruiken zelf wel de zonne en maancyclussen tot hun
voordeel. De uitstraling van de zonne en maan-energie is groot en
gratis. Een hele belangrijke cyclus wordt op 21-12-2012 afgesloten. De
illuminati weten als de zon tegen die tijd verandert, de mensen ook
zullen veranderen. En hoe hou je dan zes en half miljard mensen onder
controle? Men wil de mensheid decimeren tot er nog ongeveer 500
miljoen over zijn. De illuminati zijn reeds eeuwen toegespitst op de zon
en het goud als zonnemetaal. Dit zijn geheimen die zij ons niet willen
vertellen.
Het Zonne-oog
De zon -als zijnde het goede oog- geeft leven, energie, warmte en groei.
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De zon -als zijnde het boze oog- geeft
verzengende hitte, dorst en dood. Het
begon in het oude Babel waar de magiërs
de zon vereerden. Vandaar naar Egypte,
waar men de opkomende zon als Horus
(zoon van de godheid, hor - i -zon)
vereerde. Om als Seth weer onder tegaan
(sun-set). Op 21 december zag men de zon als gestorven, om op 25
december weer op te staan. In Babel noemde men dat Tammuz, de
zoon van Nimrod, die stierf voor de zonden der mensheid. Men begroef
Tammuz in een grafspelonk en rolde een grote steen
ervoor. Na 3 dagen ging men kijken, en toen was
Tammuz uit het graf opgestaan. Het is de Romeinse
Saturnalia-cult. Met Pasen slachtte men lammeren
als offers aan de goden om hen gerust te stellen. Het
geslachte lam zou de mensheid redden door middel
van het vergoten bloed. Waarheen wijst deze
heidense gedachte? Naar de zonne-cycli. De
mounder-maximum en mounder- minimum, als 11
jarige cyclus van de zon, op en neer.
De energie van de zon kan men vóór en/of tégen de
mensheid gebruiken. Dat is te zien
in de Ark des Verbonds, hoe deze
werd gebruikt om Israël te
beschermen en de vijanden te
verslaan. De illuminati hebben de
technieken van de Ark des
Verbonds gestolen en zijn bezig
deze te gebruiken tégen ons als
Israël in de verstrooiing, o.a. via
HAARP, CERN en andere geheime Zonneuitbarsting als Allziend Oog
wapens. Met alle knappe koppen
van de wereld samengebracht heeft men in Genève CERN opgebouwd,
om daarmee de geheimen van het universum te ontcijferen. Dat brengt
grote gevaren met zich mee, maar die risico’s neemt men op de koop
toe. Het universum is elektrisch, is als een oog. Is dat oog nu boos of
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goed, dát is de vraag in CERN, wat eveneens een groot ondergronds
‘oog’ is, een cirkel van 27 km lang. De tijd zal het leren als CERN eind
2009 weer zal opstarten.
Machtscentra van het ‘boze oog’
In grote wereldsteden hebben de illuminati machtscentra opgebouwd,
o.a. in Londen, Parijs, Washington. De profeet Jesaja ziet het voor ogen
dat al deze machtscentra tegen de vlakte zullen worden geworpen.
Jesaja 6:11 Toen zeide ik: Hoe lang, JHWH? En Hij zeide: Totdat
de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen, dat er
geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worde.

De stad Londen is het epicentrum van macht
van deze satanisten, die Jezus altijd voorstellen
als een persoon met een halo rond zijn hoofd.
De oorsprong van deze satanisten ligt in het
oude Sumerié en Chaldea, waar de Phoeniciërs
de God Barat en zijn vrouw Berati vereerden.
Deze goden brachten de Phoeniciers mee naar
Engeland (land van de gevallen engelen). Van
Alziend oog, Chinees
Berati komt Brittanië. De Britse aristocratie
Olympisch stadion
stamt af van de
phoenicische bloedlijnen, die later Merovingers
werden genoemd. In Italië werden ze Beniciërs
genoemd, met als bijnaam ‘Black Nobility’,
doordat zij zichzelf adelijke titels gaven, hoewel ze
helemaal niet adel of edel waren. Londen en Rome
werden wat het oude Babel was. Het Britse
Imperium is in werkelijkheid het Imperium der
Illuminati, of te wel tweemaal de I I, dat is het
getal 11, wijzend naar de zonnecycli. Nederland
Willem & Mary
speelt er ook een grote rol in mee, met de
Bilderberggroep die door wijlen prins Bernhard werd opgericht. Koning
Willem III & Mary zijn de oprichters van de Bank of England, een
gecentraliseerd bankwezen, dat met geleend geld van de paus werd
opgericht. De strategie van Rome/Londen is deze, dat men via de
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Amerikaanse regering het zogenaamde
terrorisme moet bestrijden. Op deze
wijze moet de hele wereld onder een
staat van beleg komen, om er een
politiestaat van te maken tijdens een 3e
wereldoorlog. De nucleaire bommen die
men zal gebruiken om de angst te
vergroten zouden van Gods kastijdend
handelen afkomstig zijn. De geldcrisis
die door hen werd geschapen, zou de
Wapen van Londen, draken en rood schuld der gulzige mensen zelf zijn.
Momenteel stelt de aristocratie
kruis
ogenschijnlijk niet veel voor. Dat is
bedrog. De mensen denken dat we in een democratie leven, maar
hebben niet in de gaten dat het boze oog der illuminati hen overal
gadeslaat. Vanuit Engeland opereren de illuminati aan hun Nieuwe
Wereld Orde.

Ontwaking
Het thema van ‘het boze oog’ komt oorspronkelijk van de Chitauri’s uit
Afrika. Dat is een (uitgestorven) ras van
wel 3 mtr lang, met handen in de vorm
van klauwen, en sommigen hebben
horens. De koninklijke Chitauri’s
hebben drie ogen, één midden in hun
voorhoofd, hetwelk overlang sluit en
opent. Dat derde oog bezit de kracht om
straling uit te zenden, die dodelijk kan
zijn. Wij hebben in deze brochure
gezien dat er velerlei vormen zijn van
‘het boze oog’. De illuminati weten
echter dat er een geestelijk ontwaken Een Chetauri
aanstaande is, direct na de poolwisseling
op 21-12-2012. De illuminati willen die ontwaking sturen in de richting
welke zij willen. Vandaar de microchip, waarmee zij de mensen kunnen
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programmeren. JHWH zal Zijn volk niet begeven, niet laten sturen door
Zijn grote tegenstanders. Hij verlost en stelt ons in volkomen vrijheid.
Zijn oog is gedurig over de twaalf stammen zie:
Zacharia 9:1 want JHWH heeft een oog over den mens, gelijk over al
de stammen Israels.
2 Kronieken 16:9 Want JHWH aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde,
om Zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem;

Psalmen 32:8 Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien
gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.
Psalmen 33:18 Ziet, JHWH’s
oog is over degenen, die Hem
vrezen, op degenen, die op
Zijn goedertierenheid hopen.
Spreuken 20:12 Een horend
oor, en een ziend oog heeft
JHWH gemaakt, ja, die beide.
Spreuken 22:9 Die goed van
oog is, die zal gezegend
worden; want hij heeft van
zijn brood den armen
gegeven.
Spreuken 23:6 Eet het brood niet desgenen, die boos is van oog,
en wees niet belust op zijn smakelijke spijzen;
Spreuken 28:22 Die zich haast naar goed, is een man van een boos
oog; maar hij weet niet, dat het gebrek hem overkomen zal.
Jesaja 64:4 Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, noch met
oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve Gij, o
God! wat Hij doen zal dien, die op Hem wacht.

