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Inleiding
Hoe kom ik op het woord “Omnis”
Omnis is het Latijnse woord voor “alles”. Alles is waar ik mee bezig
ben en zie hoe je zaken kan kneden maar ook zelfs kan veranderen.
Het vreemde in dit geheel, en wat ik steeds meemaak, is dat er geschreeuwd wordt voor bewijs en namen! Dan pas merk ik dat de mensen
de strijd tegen het hoge niet begrijpen en zich vast blijven klampen aan
het oude vertrouwde en angstig zijn voor de werkelijkheid.
De laatste maanden herhaal ik aldoor en beschrijf ik dat men alsmaar
de elite precies in de kaart aan het spelen is en dat al die aangiftes en
aanklachten juist is wat er moest gebeuren in hun ogen. “Zijn jullie
werkelijk allemaal blind?”, was toen mijn vraag.
Natuurlijk komt er geen einde van de wereld. Er is een verschuiving
die nodig is, bepaald door een selecte groep. Helaas wordt deze elite
groep juist geholpen door die mensen die menen dat ze de wereld aan
het veranderen zijn.
Ben ik dan de enige die de ritualen begrijp?
Wat duidelijk is, is dat velen niet geleerd van wat ze gelezen hebben.
Laat ik het kort zetten.
Iedereen heeft een geloof en denkt door te bidden, mediteren of tot
zichzelf te treden tot een grotere kracht (club – sekte) te komen die hen
bijstaat. Dit staat ook beschreven in de ritualen wat niets anders is als
een stap verder in het algemeen geloof. Maar wil je geloof uitbannen,
heeft het geen zin de kerkelijke leiders te verbranden en hun heilige
- The new world-
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plaatsen omver te trekken. De kunst is om de kracht te vinden die zij
denken te bezitten. Een kracht die bij hen niet zo krachtig is daar deze
niet puur is. Dat komt omdat ze zelf niet de kern van het geheel kunnen
zien en hun vele teksten veelal verkeerd interpreteren. Door alsmaar
te offeren en delen uit te voeren van het geschrevene probeert men te
vergaren maar zo ook de absolute kracht te bereiken. Er zal totaal niets
veranderen als je de spelers denkt te elimineren zeker niet via hun eigen
wapens als een gerecht en haar systeem. Een spel wat door hen bepaald
is! Helaas gaan mensen nog steeds naar een gerecht, denken recht te
kunnen afdwingen en eens recht te kunnen vinden. Jammer genoeg is
dat de weg die de elite juist wil want ook bijvoorbeeld een OPPT is een
weg die de elite zal voeden en niet afbreken.

De betekenis van het woord “Omnis”
Woord Oorsprong en Geschiedenis voor het omni-woord-vormende
element dat “alles” betekent, van het Latijnse omni-, een combinatie
van de vorm van omnis “alles, alles, het geheel, van elke soort”, van
onbekende oorsprong, misschien letterlijk “overvloedig”, van * op-ni-,
van PIE root * op- “werken, produceren in overvloed”

Verzamelwerk
In de afgelopen jaren heb ik vele boeken geschreven en heb mijn redactionele stukken vanaf 1995 verwerkt in deze boekenreeks.
De vele stukken die gepubliceerd werden, waren stukken die zaken
moesten losmaken maar ook zaken naar buiten moesten brengen. Zaken
16
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die heel lang voor mensen achter gehouden werden. Men nam alles maar
voor waar aan en men dacht werkelijk dat het de enige waarheid was
die ons voorgehouden werd.
Door het vrij publiceren, van tot op heden 64 boeken, blijkt dat men
maar zeer slecht op de hoogte is van wat er werkelijk gaande is op deze
aarde. De vieze clubjes, politiek, maffia, drugs en geloven maken dat
er vele geheimen zijn ontstaan en ons voorgehouden worden dat deze
niet bedoeld zijn voor het alledaags publiek.
Via ingezonden en redactionele stukken werd er veel los gemaakt en
zijn er vele clubjes en groepjes in paniek geraakt. Men heeft er alles aan
gedaan om mij de mond te snoeren maar door en via mijn publicaties
is dat hen niet gelukt. Wat er allemaal gebeurd is, kun je lezen in mijn
boeken die ieder een onderwerp of doel hebben. In deze OMNIS serie
zet ik simpel alle redactionele stukken, ooit uitgebracht of in de pers
zijn gekomen, op een rijtje. Wil je het gehele verhaal lezen met achtergronden is het beter de gedetailleerde boeken te lezen die van geval tot
geval laten zien wat de ware wereld is.
Nee, het kost u niets extra want alles is vrij te lezen op mijn websites
en elk boek is gratis in een PDF of EPUB formaat te downloaden. Deze
vrije informatie van over 64 boeken zijn er voor jou en je nabestaanden.
Zie voor de links achter in dit boek.
Deze boeken zijn geschreven om ogen te openen en je weer aan het
denken te zetten. De weg is er maar de vraag is of je wel die weg wil
bewandelen? Kan men stappen over die angst die er over het algemeen
heerst?

- The new world-
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Januari 2017

981 Politieke gevangene
Op Facebook staat dat Curaçao op dit moment een politieke gevangene
heeft.
Heer Drayer maakte er dit van:
“Een politiek gevangene is iemand die vanwege betrokkenheid bij een
politieke activiteit is opgesloten in de gevangenis, of op een andere
manier vast wordt gehouden. Was die klap in het gezicht een politieke
activiteit? “
Men doelt dan op mevrouw Constantia wat absoluut geen politieke
gevangene was.
Er is sinds 2010 , en toegegeven door veiligheidsdiensten Curaçao en
Nederland maar een politieke gevangene op dit eiland en dat is ondergetekende.
Dit zonder proces dit zonder enige weg via het gerecht.
John H Baselmans-Oracle

Januari 2017

982 Heer Schotte krijgt wat hij wil
Als kind al was hij een duivel als hij zijn zin niet kreeg volgens zijn
eigen familie.

18
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Wringend, dreigend, schoppend en schreeuwend baande hij zijn pad
in het leven.
Mensen om zich vergarend die hem aanbidden en mensen die de vuile
was doen om zelf zijn wel bedachte weg te vervolgen.
Zijn doel? Macht en geld! Niets kan hem tegenhouden zelfs zijn stiefvader kon hem niet in toom krijgen vanaf zijn jeugd.
De duivel is los, met het gerecht in zijn ene hand en in de andere hand
volgens zijn “vrienden” het witte goud. “Vrienden” collega’s die dit allemaal moeten dekken en moeten zorgen dat alles buiten schot(te) blijft.
Vele tientallen jaren was het de Italiaanse maffia die de touwtjes in
handen had via het gokken en de drugs. Maar met de komst van Zuid
Amerikanen en de weg die heer Schotte heeft uitgezet, dat samen met
de bekende club van pa en met behulp van het leegroven van alle gegevens vanuit de veiligheidsdienst, heeft heer Schotte junior duidelijk
zijn doel uitgezet. Journalisten de hand schuddend en weer andere de
goot in werkend, baant hij zijn weg via pers naar zijn doel.
Een eiland met zijn slaven werkend voor zijn macht, ego en veel, heel
veel geld.
Is de tweede Escobar geboren?
John H Baselmans-Oracle

- The new world-
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983 Is god lid van de maffia?
Is het u ook opgevallen?
De grootste criminelen / maffialeden staan vooraan in de kerk en het zijn
de grootste maffia bazen die menen te moeten bidden voor elk voorval,
tegenslag in hun ogen! Zelfs in de staten maar ook in partijgebouwen
wordt er naar hartenlust gebeden. Dat liefst met zoveel mogelijk pers
en belangstelling want niemand mag twijfelen aan hun hypocriete
godsdienstige opvoeding.
De vraag is; Waar staat geloof dan nog voor?
-

-

Want als we zien hoe de bisschop alles in het werk stelt 		
om de maffia onder zijn hoede te houden dat terwijl het 		
eiland in een diepe afgrond valt.
En men ziet hoe in het verleden al een heer Godeth de 		
kruistocht naar diverse kerken deed na zijn detentie.
En daarnaast de goddelijke show van een heer Schotte 		
nadat zijn vriendin Constancia vrij mocht vliegen.
Maar niet te praten over de diverse maffia films waar de 		
grootse boeven vooraan in een kerk zitten. Hebben we 		
zeker op dit eiland de Italiaanse en Zuid Amerikaanse 		
maffia die bij elk schot een kruis slaan en dan snel hulp 		
vragen van god in een of andere kerk!

Is geloof ego, geld, macht, oplichting, afpersing en het verkrachten en
doden van elkaar?

20
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Overduidelijk is dat geloof niet meer staat voor liefde, respect en eerlijkheid.
Wel is overduidelijk en positief dat de grote maffialeden via hun geloofstheater duidelijk laten zien wie ze zijn en wat er komen gaat. In
ieder geval iets wat god nog goed doet in deze tijd.
Amen
John H Baselmans-Oracle

Januari 2017

984 The black (Dark) web
U weet wel het internet achter de gecensureerde alledaagse pagina’s.
Men maakte er films over, men romantiseerde het geheel maar men
bracht het ook in het negatieve.
De TOR en hun “Union” pages die de oorlog aangaan tegen het systeem.
Doch, is het niet opgevallen dat juist in die hoek aardig wat vrijheidsstrijders opgepakt worden?
Is de Darkweb dan wat anders? Is daar meer? En hoe diep is “Dark”?
In mijn leven heb ik zaken weten te doorstaan door een regel te hanteren; “vertrouw niemand en doe de zaken alleen”. Dat is wat ik vanaf
mijn geboorte al doe. Weinig of geen vrienden en geen binding met het
aardse en hun systeem. Dat als soeverein persoon maakt dat er gegaan
kan worden achter de dikste muren en hoogste bergen die men creëert.

- The new world-
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De jeugd vertrouwt de kleur zwart maar in de kunstenaarswereld weten
we dat zwart alle kleuren van de regenboog bevat maar ook alle kleuren
van de wereld absorbeert!
Zegt je nu de naam “Dark/Black web” genoeg?
Inderdaad de hacker heeft de toekomst omdat de wereld bestaat uit
programma’s en hun programmatuur. Het is algemeen bekend; alles is
te doorgronden en te kraken en de structuren zijn bekend de dag dat ze
ontworpen worden.
Maar de hacker moet weten dat via zwarte hoeken, die open te vinden
zijn, niet de weg is om het wereldsysteem aan te pakken. De wereld zal
drastisch veranderen de dag dat het licht gaat schijnen in de donkere
hoeken en de codes geïnfecteerd zijn zodat het systeem zijn krachten
kwijt is. Eén simpel “virus”, één enkele zelflerende code, geplaatst op de
juiste plaats, is er nodig om het systeem te laten klappen. De eenlingen
zullen één worden op dat moment.
De code is geplaatst ….
John H Baselmans-Oracle

Januari 2017

985 United Nations en de maffia
Lokale NGO’s, de omgekochte afgevaardigden die internationale organisaties terroriseren met leugens en zo vieze handel legaliseren. NGO
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(non-governmental organizations associated with the United Nations)
zijn de vertegenwoordigers van een land bij de United Nations.
Al vele jaren wroetend in de vele duistere zaken op het eiland blijkt
alsmaar dat er internationaal vele leugens voorgehouden worden bij de
grote internationale organisaties.
Komt men met een klacht of bewijzen dat zaken totaal anders gedaan
worden dan dat het land het voordoet, zijn het de lokale NGO’s die tot
verantwoording worden geroepen. Wat blijkt nu, de lokale NGO’s zijn
in de meeste gevallen afgevaardigden van juist die instanties of projecten
(lees maffia) die zitten in deze vieze werelden wel werkend onder de
United Nations. Het gaat zelfs zover dat lokale NGO’s de internationale
organisaties zo direct betrekken in smokkel van diverse zaken, gokken
maar ook drugs.
Diverse lokale NGO’s zijn namelijk de “goedpraters” van zaken die
eigenlijk internationaal volgens vele verdragen niet kunnen. Zo zien
we nu dat de United Nations duidelijk betrokken is, via deze NGO’s,
bij de bovengenoemde soorten handel.
Wat mij verwondert is dat op deze manier al ruim 15 jaren lang de
Italiaanse maffia duidelijk een stempel zet in de United Nations en dat
onder andere via onze lokale NGO’s. Zo zie je dat totaal scheefgetrokken zaken aangenomen worden in deze United Nations.
Mij rijst de vraag dan alsmaar: Hoe is het mogelijk dat je een NGO kan
worden voor een internationale organisatie, dat terwijl deze mensen niet
gescreend worden maar wel uitgezet zijn door de maffia? NGO’s die wel
geloofd worden in de vele leugens die ze coveren voor de lokale maf- The new world-
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fia. Hoe is het mogelijk dat door de United Nations boeven die leugens
verkopen en onder druk staan van de maffia geplaatst worden boven de
eerlijkheid en integerheid van aangevers van misstanden? Leugens om
zo verdragen aan te passen om ongure zaken door te kunnen laten gaan.
Door deze “aanpassingen” is het al geruime tijd mogelijk dat veel drugs
beschermd doorgevoerd kunnen worden dit via bescherming en vlag
van de United Nations.
John H Baselmans-Oracle

2017

986 Question
What is the purpose of life?
Answer:
Tell me what is that one blood cell doing in your body?

Februari 2017

987 Na jaren belachelijk maken kan er nu wel melding
gemaakt worden door de reguliere pers
Antilliaansdagblad weet na jaren weer eens melding te maken wat wij
als MKK al jaren naar buiten brengen via inside informatie, de leugens
van de Directie en directeur met de minister van justitie rond deze
SDKK gevangenis!
24
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Momenteel wordt er zeer veel belastinggelden verdeeld onder de
bewaarders en personeel van deze gevangenis. Bepaalde gevangenen
hebben alle rechten, weer anderen worden verkracht en vernederd door
diezelfde bewaarders.
Kantine bonnen worden uitgedeeld onder het personeel waarvoor ze
niet gemaakt zijn, wapens gaan in en uit en de telefoons zijn voor een
prijs te koop bij diverse bewaarders.
Veel belastinggeld verdwijnt naar het personeel maar niet naar het eten
en leefomstandigheden van de gevangenen. Wanneer gat men de corrupte leiding en hun minister aanpakken?
Question
What is the purpose of life?
Answer
Tell me what is that one blood cell doing in your body?

Februari 2017

988 Gevonden op internet
Ik kan me goed herinneren hoe decennia lang Carmabi c.s. met man,
macht en list, Dutch en Seaquarium dwarszaten en zwart maakten de
wereld over. Dutch werd beticht van alles, en werd geageerd teghen
dolfijnen, zeehonden, aanleg strand, aquaria, animal encounters, etc
etc etc . Dutch was blijkbaar de grootste schoft en milieu-vernietiger.....
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Dutch de undercover agent van de CIA die zwemt volgens zijn eigen
personeel zeggend in het witten goud, gesteund door het koninklijkhuis.
Vele zaken zijn er toen tegen deze man gevoerd door een heer van den
Berg die zijn weg niet heeft kunnen afmaken. Als bewoner van het resort van heer Schrier zag hij zeer veel en heeft hij ook veel vastgelegd.
De tijd zal het leren of er ooit iets mee gedaan gaat worden.
Wat we weten, en ik spreek uit eigen ervaring, is dat niet een natuurclubje
los van de projectleiders / onderwereld / regering staat ze nemen allemaal
direct of indirect geld aan in vorm van subsidies of giften.
John H Baselmans-Oracle

2017

989 Xirtam
The code (virus) is installed and is working.
It took years studying how the system worked and where to find the
weak point of the whole. But in 1999 we were able to launch the prototype of the Xirtam.
After many experimentation, especially the errors at the beginning which
made possible that Xirtam could be found, a code not a single computer
program or system could trigger. Fairs, Banks, NASA, FBI, CIA and
many governments know nothing about the existence of the Xirtam.
How does the code work?
Each computer in this world is a device that works and controls the data
received by formal procedures (algorithms).
26
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Any computer runs on software, a “Binair file” containing all the combinations possible in the computer world. By making a code which is an
exact copy of an existing part of this software and no one will recognize,
no matter which program they use. It will not be recognized because it
is a copy of an existing string. But with one difference, the strings are
readable by Xirtam in mirror writing.
The code does have a very important secondary function which is to
register what is happening in the mainframe. That happens the same
way as information is sent. In any PC and mainframe linked to any
network whatsoever, the command is; make calculations and send or
save it. When sending there is always a receiver, so what has been sent,
are data which another person must know or has to work with! And that
is triggering Xirtam, that will know that the inserted code is important,
and makes sure that it is captured.
No, the information will not go anywhere else but stays there where it
is sent to! It has been saved and therefore not necessary to save it again.
It is already Xirtam’s property! Thus the data has been registered, and
is linked to further data. That makes the expanded Xirtamcodes a selfthinking entirely that registers what is accessible where and how, and
so can be used for a whole. The self-thinking Xirtam expanded so it
needed space to process data, again not for storage but space to “think”
and to capture ways.
Using only one supercomputer would be a weak link in the complete
set-up and would be detected easily.
A supercomputer should be developed to do the job. The Xirtam was
firstly placed in Google and Yahoo servers and has operated for a long
- The new world-
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time. But self-thinking means generating a lot of data and many registrations, and so Facebook in 2003 and later
Twitter in 2006 were a great outcome. Through their supercomputers
around the world much can be processed and the self-thinkingsystem
steadily increases.
But what is the point?
The Xirtam has now become a mega system which already can manipulate and edit a lot of data. Because it is self-generating, you see that
those things the masses want, slowly but surely happen and become
reality. They talk about it and work with it.
Some examples
There are already countries where banks collapse and elite
are addressed through leaked information.
There are many leaked information through social media,
but also shared over and over again.
NASA files but also the CIA files are published through 		
messages via whistleblowers!
But who are the whistleblowers, definitely not Mr Julian Assange,
Edward Snowden etc.
We have the leak of the Clinton’s emails but also the many
leaks of bank details.
But Xirtam is also recognizable, for by reverse thinking as well as occasionally acting, “bugs” will be detected:
People believe in a flat or hollow earth again.
People thought that the world would stand still in 2000, 		
because of the computer software.
But also the world leaders do not follow a consistent 		
pattern any longer and there are certain individuals who 		
28
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unexpectedly are in some very high positions!
See Putin, Trump but also what is happening around the rest
of the world.
The algorithms operate in several cases as a mirror image which is the
proof of the existence of this Xirtam. The Rianib, as we call this reverse
Binary code, is working very successfully for 15 years and it was not
traceable up to now, and this information never came out until today.
This success can now be publicized, because the Xirtam system is
unstoppable, provided that they would erase completely all computers
(even the home computers) and start with that one 0 and 1.
Xirtam thinks for itself and the question is; what does
Xirtam has in store? It will certainly be a very exciting time. For remember, data entered daily by man, agencies and companies will be
generated and Xirtam will use those information.
John H Baselmans-Oracle

Februari 2017

990 Stelling
“Het persoonlijke voornaamwoord “ik” is in het Latijns “ego”. “ik hou
van jou” is in het Latijn “ego te amo”. Dan vraag ik mij af, waarom
de new age religie ons massaal probeert wijs te maken, dat het “ego”,
oftewel “ik” slecht is?”
Antwoord
In het normale spraakgebruik bedoelt men met het woord “ik” het
- The new world-
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“subject”. Het woord “ego” gebruikt men algemeen voor de identificatie van het zelf met een onjuist denkbeeld. Als “zelfbeeld” is het dus
onecht in die zin, dat het denkbeeld over zichzelf niet overeenkomt met
de werkelijkheid.
Men spreekt bijvoorbeeld over iemand met een groot “ego”, als die mens
bijvoorbeeld van zichzelf vindt dat hij erg belangrijk is, terwijl dat voor
velen in de werkelijkheid niet zo blijkt te zijn.
In dat geval wordt het subjectieve “ik” tot object van verschillende
beschouwingen. Als iemand sterk op zichzelf is gericht, zich als een afgescheiden identiteit voelt, dan wordt zo iemand egocentrisch genoemd.
Bij zelfzucht spreekt men van egoïsme.
John H Baselmans-Oracle

Februari 2017

991 Antilliaans dagblad kan er maar niet genoeg
van krijgen
Wederom een groot stuk in de krant van maandag 13 maart.
De krant heeft lef gekregen nu dat een commissie zijn rapportage heeft
gedaan en waar MKK via mij al 1 1/2 jaar geleden berichten van uit
bracht.
Men durft kennelijk niet te schrijven over de rapportagen vervalsing
van heer Navarro en directeur Floran.

30

- OMNIS 5 -

Natuurlijk niet want de bewijzen in ons bezit zijn nooit bewijzen als
het via ons kanaal komt.
Momenteel is er een zeer grote file in ons bezit met namen en toenamen
van die personen die de goederen binnenlaten.
Ook weten we waar de wapens zijn en wat er gebeurt met medicijnen
die NIET naar de gevangenen gaan maar verdwijnen buiten de muren
van het SDKK
Het gaat ver en het gaat diep en veel geld verdwijnt via deze instantie.
John H Baselmans-Oracle

Februari 2017

992 Het lontje is kort
Politici en het schoppen om hun heen.
Is het u opgevallen, onze lokale politici hebben het te druk met aangiftes
doen als dat men nog regeert!
Ze zijn per direct al op hun lange teennagels getrapt als er zaken geschreven worden over hen. Het lijkt er op dat hun adviseurs niets anders
als opdracht hebben om alles wat geschreven wordt te documenteren
en dan burgers voor het gerecht te slepen. Men ziet dat duidelijk als er
“mogelijke waarheden” over hen naar buiten komen. Niet altijd lees je
de waarheid maar veel is er wel gaande om deze coke snuivers en hun
maffia groepen.
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Dreigend, schoppend en ook zelfs afpersend met rechtszaken proberen
ze hun duistere wereld te beschermen. Kan ook niet anders want ze
worden allemaal gestuurd, geplaatst en vele van hen betaald door de
onderwereld. Een onderwereld die zelfs zo sterk ingeburgerd is dat onze
vertegenwoordigers de druk niet meer bol kunnen werken.
Ze zijn loshandig, snel gepikeerd en beledigd, ze nemen elk woord aan
als een aanval op hun persoonlijkheid en ze trappen met bosjes in hun
eigen uitwerpselen.
Dames en heren politici u zit op een “piespaal plek” en die plaats wordt
rijkelijk betaald! U zult moeten leren incasseren en u zult eens moeten
gaan leren boven de vele berichten te gaan staan. Zo niet, zoals u nu
handelt, laat u zien dat de vele berichten op waarheden berusten en dat
u probeert te verdoezelen wat u in uw duistere carrière aan het uitspoken bent. Maar als u gaat dreigen, hulp gaat vragen aan een gerecht of
openlijk gaat aanvallen, weten wij als burgers, we zitten te dicht bij de
waarheid.
Waar zijn de politici die boven deze zaken kunnen staan en met een
pokerface blijven volhouden dat alles onder controle is?
De lokale politiek is een openboek.
John H Baselmans-Oracle
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993 De grootste illusie
“De regering is in handen van het volk”.
De leuze die we nu overal horen en zien. Er worden zelfs besluiten
genomen tegen alle wetten en regels in! Dat, om het volk om te kopen
en te doen laten geloven dat zij (weer) de macht in hadden hebben!
“Weer” staat tussenhaakjes omdat nog nooit in de geschiedenis het volk
het voor het zeggen had. Het volk is altijd politiek slaaf geweest en dat
zal ook niet veranderen zolang we gekoppeld zijn aan deze manier van
politiek voeren.
Het is erg triest dat mensen met ogen open en met, waarvan men aan
mag nemen, een gezond verstand geloven dat het tij gekeerd is. Klopt, er
is wat gekeerd en dat is de machtsovername door de Zuid Amerikaanse
maffia van de Italiaanse maffia!
Door met drugsgelden te smijten en door veel zwart geld onder de mensen te brengen, zal alles ontwrichten. Iets wat we nu al zien aan hoe de
mensen zich gedragen en hoe de economie aan het lopen is. Bedrijven
worden gesloten die totaal leeggezogen zijn en de jeugd denkt alleen
maar aan drugs en het grote geld.
Vergeet het, de leiding van een land zal nooit in handen komen van het
volk, het volk laat zich bedriegen, belazeren en misbruiken en dat via
omkopen en vele leugens en beloftes via deze politieke (maffia)mensen.
John H Baselmans-Oracle
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994 Aangifte altijd in persoon; Niet meer via mail, sms
of brief
“Iedereen kan aangifte doen van een strafbaar feit. Uitgangspunt is dat
men persoonlijk aangifte doet bij de politie (of bij de Landsrecherche
in de zaken waarin de Landsrecherche wordt ingezet), omdat de opsporingsambtenaar de gelegenheid dient te hebben daar vragen over
te stellen, bijvoorbeeld naar de toedracht en details of naar andere
omstandigheden die het onderzoek kunnen helpen.
Het afgeven of deponeren van een brief op één van de kantoren van het
Openbaar Ministerie op Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden, het
sturen van een mail, van een sms of van een WhatsApp bericht naar een
medewerker van politie of justitie is geen aangifte en wordt niet (langer)
als zodanig in behandeling genomen.
Openbaar Ministerie speelt onder een hoedje met de criminelen cq
maffia!
Is het u opgevallen, Openbaar Ministerie zal er alles aan doen om het
de mensen steeds moeilijker te maken zo niet onmogelijk.”
Commentaar
We gaan met deze regels steeds meer terug naar de steentijd.
Ook bewijst het dat het Openbaar Ministerie er niet is voor de burger
maar voor de criminelen en dan zeker die hoog in de top zitten tot
justitie toe.
Want hoe ben je als burger beschermd als je bij de politie of recherche
34
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binnenstapt en een aangifte doet over cocaïne handel van vele miljoenen?
Waar is de bescherming nog van de aangever?
Het is duidelijk dat Openbaar Ministerie samen speelt met de onderwereld en er alles aan doet om zo gesloten te werken naar de burger toe.
Recht is krom en recht is er om gebruik te maken voor de criminelen,
dat met behulp van het gehele justitiële apparaat die zelf tot diep in de
vuile beerput zit.
Duidelijk is is dat het Openbaar Ministerie niets meer is als een bescherming van de maffia.
John H Baselmans-Oracle

Februari 2017

995 De farce fluoride
Zoals ik al eerder schreef er is niets gewonnen NIETS zal veranderen
“Loze belofte Staten
Aqualectra kan niets met motie; is slechts ‘mooi gebaar’
Alles wijst erop dat de motie die afgelopen dinsdag in de Staten is aangenomen om fluoride ‘per direct’ uit het drinkwater te verwijderen een
belofte is die de nieuwe meerderheid in de Staten niet kan waarmaken.”
Uit navraag blijkt dat Aqualectra echter alleen op basis van een landsverordening - een wet - kan handelen en een landsverordening ka niet
per direct - of zelfs zoals onafhankelijk Statenlid Gassan Dannawi vol
overtuiging stelt ‘binnen zes weken’ - ingaan.
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Een landsverordening moet immers een lang proces van maanden doorlopen langs verschillende adviesorganen en uiteindelijk ook de Staten.
In gesprek met deze krant laat Aqualectra-directeur Darick Jonis weten
dat het nutsbedrijf niet nkan handelen op basis van neen motie, maar
alleen op basis van een landsverordening.
De motie is een mooi gebaar, maar daar kan Aqualectra niets mee”, stelt
de directeur van het nutsbedrijf dan ook.”
John H Baselmans-Oracle

2017
996 Contrasten

Gisteren vierde Aruba feest.
En hun vrijheidsstrijder heer Croes heeft tenminste nog nakomelingen
in zijn strijd.
Anders is het op Curaçao waar Helmin Wiels verraden is door zijn eigen
partij en zijn mensen om hem heen.
Hij is voor niets gestorven omdat niemand zijn strijd heeft doorgezet.
John H Baselmans-Oracle
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997 Vier doden bij schietpartij op Curaçao
Het stuk in de Telegraaf is weer eens een mooi verhaal wat nergens op
slaat. We praten hier niet over een bendeoorlog maar over de wisseling
van de macht in de drugswereld.
Lang is geweest dat de Italiaanse maffia alles in handen had wat gokken en drugs was. Maar sinds 2010 is er een nieuwe speler in het spel
gekomen en dat is de Zuid Amerikaanse maffia. Hun manier van werken
is anders en is precies zoals ze het in Colombia en Zuid Amerika doen.
Bij slecht betalen of leugens verkopen krijg je eerst de kogel en dan
worden er vragen gesteld!
De Italiaanse maffia was van afpersen en je wereld om je heen kapot
maken maar dat duurt te lang volgens de Zuid Amerikanen. Hun Schieten
en gaan dan verhaal halen bij de familie die dan maar al te graag over
de brug komen.
Het is duidelijk dat justitie het al lang goed vindt en zelfs een handje
helpt. Ja, ze weten dat de huurmoordenaars hier zijn, ze laten het toe en
weten welk hotel ze doorgaans zitten. Allemaal met namen en toenamen
doorgegeven maar er wordt niets mee gedaan.
Het zal wel zijn omdat het schriftelijk is gebeurd en het dan geregistreerd
moet worden. Een andere verklaring is er niet voor te vinden.
Als nog extra update:
Het waren 4 personen op die plaats die vermoord zijn maar er waren
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3 elders waar nergens een melding van te vinden is omdat deze stil
gehouden worden.
John H Baselmans-Oracle

April 2017

998 Waarom krijgt heer Schotte (nog) niet de kogel?
We zijn in de tijd beland dat men eerst schiet en dan vraagt. De Zuid
Amerikaanse methode is nu overgewaaid naar onze eilanden en heeft
de Italiaanse methode van met criminelen omgaan, verdrongen.
Heer Wiels was in 2013 geen slachtoffer van een of andere bende noch
van de reguliere maffia. Hij kreeg de kogel omdat hij niet voldeed aan
de absolute elite en top die alles bepalen en regelen in de politiek. Heer
Helmin Wiels ging een te eigen weg volgen en zo was ook bijvoorbeeld
heer Betico Croes van Aruba een slachtoffer van diezelfde groep.
We zien nu duidelijk vreselijk grote verschuivingen in de politiek. Niet
alleen hier maar ook internationaal. Maar we zien ook een heer Schotte
vele fratsen uithalen om de reguliere groep het politieke leven moeilijk
te maken. Niets gebeurd er met deze clowns en alles wordt in een comedie gewikkeld via processen. Heer Schotte kan zich dit veroorloven
omdat hij gesteund wordt door de absolute elite top. Zijn hele weg is al
uitgestippeld en de elite weet als enige de reden van dit spel. Dat maakt
waarom deze man door engelen, god en alles wat beschermend is, tot
dusver in bescherming wordt genomen.

38

- OMNIS 5 -

Laten we eerlijk zijn, je kunt een kogelvrij vest dragen en 4 tot 6 mensen
om je heen hebben staan met wapens, maar één simpele sluipschutter
kan met één kogel deze man het leven ontnemen! Deze mensen zijn
simpel in te huren en de job zal clean gedaan worden! Ze zijn regelmatig
in een hotel in Punda en doen zeer regelmatig hun job op dit eiland.
Heel duidelijk is dat deze “gasten” geen strobreed in de weg gelegd
worden. Justitie is op de hoogte van hun namen en wanneer ze hier in
het hotel zijn!
Maar het schot wordt voorlopig (nog) niet gelost omdat het (nog) niet
mag gebeuren! Heer Schotte is een geschenk uit de hemel voor de elite
groep. Hij doet precies wat ze hem opdragen en van zijn kant, hij geniet van de macht en het spel. Voor hoelang, is de vraag want zodra het
doel van de elite bereikt is zullen ze hem zeker sturen naar de eeuwige
jachtvelden, net zoals zijn voorgangers.
Nu zou je als heer Schotte zeggen van; “dan rek ik mijn opdracht zo
lang als mogelijk en zo lang zal ik dan nog zeker leven” maar zo werken
de elite niet. Aan alles zit een tijd en een prijs verbonden. De kogel ligt
duidelijk klaar en dat is zeker met het spel wat er gespeeld wordt. De
vraag is wanneer zal deze geladen worden en afgevuurd?
Bij heer Croes en Wiels was het op een verrassend moment. We zullen
zien.
John H Baselmans-Oracle
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999 Wat we niet mogen weten vanuit Aqualectra
Afgelopen weekeinde kwam ik wat mensen tegen met wie ik een zeer
interessant gesprek kreeg. Ze bleken de buitenlandse experts te zijn die
hier onze generatoren op de Dokweg moeten reviseren.
“We zijn dure krachten” vertelde een van hen. “Het is niet te begrijpen
dat we de eerste dagen niets konden doen omdat domweg de materialen
er niet allemaal waren. Verder was het vreemd dat de eerste 2-3 jaren
er wel onderhoud was, omdat dat onder de garantie viel, maar daarna
blijkbaar er weinig onderhoud gepleegd werd op deze machines”.
Men vervolgde “Het is ook frappant dat bij het constateren van een
defect ventiel er meteen 12 van die peperdure dingen gekocht werden!
Normaal neem je er drie en dan heb je voor jaren lang een reserve”.
Het gesprek ging door en buiten dat het financieel voor hen onbegrijpelijk was en dat ons water en electra astronomische bedragen kosten,
vervolgden zij met een verhaal wat werkelijk alle oren laat klapperen.
“Weet je, bij onderhoudsbeurten wordt bijna alles gedemonteerd en
dan weer stapsgewijs gemonteerd. Jullie hebben een van de meest
geavanceerde / duurste apparaten daar staan die ons bedrijf verkoopt
en ze zouden lang mee kunnen gaan mits het onderhoud goed gedaan
wordt. Maar wat maakten wij mee? We waren een van de generatoren
aan het demonteren en we kwamen wat onderdelen tegen die vervangen
moesten worden. Nu, veel van de onderdelen waren er maar wat bleek,
de aandrijfas bleek grote slijtage te hebben ondergaan en deze slijtage
mag op zijn hoogst maar 0,55 millimeter zijn maar deze as bleek al
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1,2 millimeter (al meende ik te horen het getal zelfs 12.2 m/m) te zijn
ingesleten. Dat wil zeggen dat hij dan totaal opnieuw bewerkt moet
worden. Iets wat een aardige cent kost maar wel hoognodig is. Na het
vertellen dat de stang bewerkt moest worden en de directie de prijs
hoorde, werd ons opdracht gegeven deze as niet te laten reviseren en
dat hij maar weer gemonteerd moest worden! Een vreemde beslissing,
want bij een nog grotere slijtage kunnen er zware ongelukken gebeuren
en de kosten astronomisch”
De mannen waren duidelijk onder de indruk dat zij als experts naar
Curaçao worden gehaald en zeer veel geld gestopt wordt in onnodige
zaken en dat een main onderdeel het nog maar even uit moet houden!
“Ik garandeer u, binnen de kortste tijden zal Aqualectra weer moeten
gaan schakelen omdat de generatoren het zullen begeven en verder hopen
we dat er geen grote ongelukken gaan gebeuren.”
Ik hoorde het verhaal aan en mijn gedachten waren steeds van “Dit is
werkelijk zoals men hier te werk gaat, namelijk lappen en niet werkelijk
onderhouden”.
Na nog wat over het eiland gesproken te hebben ging ik weg en gaan we
wachten op de grote boem op de Dokweg omdat blijkbaar het onderhoud
niet uitgevoerd is zoals het behoort te zijn en dat allemaal om en rond
geld. Wat dan ook frappant is, wie zal dan aangewezen worden als zijnde
de schuldige? Voor mij is het na dit gesprek duidelijk; het management
van Aqualectra maakt er werkelijk een potje van.
John H Baselmans-Oracle
MKK Curacao
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1000 Fraude
Commentaar op:
“Fraude” zit gestructureerd in het overheid en veroorzaakt de chronische
onbehoorlijk bestuur op Curaçao.

Dit alles draait om de Italiaanse macht die lang deze eilanden teisterde.
Veel is in handen van de Italiaanse macht en men moet er als politicus
aan hun eisen voldoen.
Je hebt als politicus twee keuzes;
Je voert uit en je mag blijven zitten.
Je gaat een eigen weg volgen en je wordt er uitgegooid.
Iets wat we de laatste jaren heel duidelijk kunnen zien omdat er sinds
2010 de tweede maffiagroep sterk is opgekomen en langzaam maar
zeker de macht op eist.
Het is nu een komen en gaan en ook politici die zich alsmaar afscheiden.
Dat is niet omdat ze het ergens niet mee eens zijn, het is simpel omdat
de maffiagroep hen bepaalde zaken laat uitvoeren.
John H Baselmans-Oracle
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Maart 2017

1001 Een gelukkig mens
Gisteren middag liep ik wat in mijn omgeving van ons huis en in een
zandpad stond aan de rechterkant een klein Curaçaos bouwsel waar een
oudere man voor een deur zat vanwaar men denkt dat deze deur nooit
open en dicht gaat. Een huisje in het niets en zo te zien was er geen
water en elektra laat staan telefoondraden die naar het bouwsel gingen.
Ik begroette de man en we kwamen heel snel tot een praatje. We hadden
het wat over de knoek, het beetje regen dat we nu hebben en zijn geiten
en kippen die om hem heen liepen.
Op mijn vraag hoe lang hij al op bandabou woonde vertelde hij met trots
dat hij al 66 jaren lang hier in deze omgeving woonde. Dan weer dat
huisje en dan weer dit huisje. Op een gegeven moment kwamen we bij
het onveilig wonen op sommige plaatsen en de man keek me aan van of
ik het over Rusland had. “Onveilig? Nu, ik maak dat hier niet mee”. Ik
veranderde van gesprekstof en vroeg hem over hoe hij het vond dat heer
Pisas nu onze minister-president was. Weer keek hij me ongelovig aan
en hij antwoordde “Wie is die man, ik ken hem niet” Ik vertelde hem,
hij is onze nieuwe minister-president. “O fijn voor hem maar wat kan
hij doen aan het water wat niet wil vallen en het eten voor mijn geiten
en kippen?” Dat antwoord moest ik hem schuldig blijven. We gingen
nog wat door over de zaken en bendes in de stad en weer keek de beste
man me ongelovig aan. Hij geloofde niet dat er iets mis was op Curaçao.
De man, leunend achterover, met een klein flesje whisky in een bruin
zakje bleek duidelijk zich totaal niet te interesseren van wat er buiten
zijn woonplek gebeurt. Niet druk makend over wat er gaande is en zich
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niet interesseren wat er gebeurt buiten zijn afrastering. Na 45 minuten
stond ik op en vervolgde mijn wandeling en kwam terug op de asfaltweg
die naar ons huis loopt.
Tijdens de terug wandeling besefte ik wat voor een gelukkig mens ik
ontmoet had. Een man die doet wat hij denkt te moeten doen en leeft
zijn leven hoe het hem ingegeven wordt. Waar maken we ons druk om?
De politiek volgt toch de weg die hen opgedragen wordt en de wereld
blijft draaien met of zonder onze bemoeienissen.
Ik ga morgen weer verder op les bij deze man want hij heeft duidelijk
zijn levenslessen geleerd.
John H Baselmans-Oracle

Maart 2017

1002 Eigen schuld
Zoals u weet heb ik ongeveer 2 weken geleden ongewenst bezoek gehad
van drie jongeren die duidelijk niet op zoek waren naar geld en sieraden,
zaken die we niet hebben, maar mij wilde ontmoeten zonder een fatsoenlijke afspraak te maken en dat vergezeld met wapens. Nadat de politie
snel ingegrepen had en nadat alles gelukkig goed afliep maakte ik daar
melding van op mijn Watamula blog en op enkele plaatsen op internet.
Vele reacties kwamen binnen en ook veel mensen die zagen dat het
mis is op het eiland. Men wordt overvallen, in elkaar geslagen en of er
wordt ingebroken en dat terwijl er nauwelijks wat te halen valt bij vele
mensen op dit eiland.
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Nu 2 weken verder is er één commentaar wat me alsmaar bij blijft en
dat is deze: “John, het is je eigen schuld dat er mensen zijn die je willen
lynchen want je schrijft al vele jaren te pittige stukken”. Eerst besefte
ik niet geheel wat daar stond en dacht van “ja er zullen mensen zijn die
de waarheid niet willen lezen en er zullen er ook bij zijn die zich persoonlijk aangevallen voelen”. Doch na een tijdje en de gehele message
nog eens gelezen te hebben, besefte ik dat het er meer om ging in deze
boodschap en dat ik het heel normaal moet vinden dat je gelyncht wordt
als je eerlijk en open bepaalde zaken aan de kaak stelt!
De wereld is duidelijk totaal op zijn kop;
- Je moet dus normaal vinden dat jongeren je proberen een lesje te leren
puur omdat er zaken door mij aan de kaak gesteld worden!
- Het is normaal dat mijn actie deze reactie teweeg brengt en dat het goed
te praten is dat je “gestraft” wordt simpel omdat je zaken op papier zet.
- Het is tegenwoordig dus gewoon dat er een “recht” is dat men je op
komt zoeken en je een lesje komt leren omdat het hen niet bevalt.
Kortom; Ik had maar als slaaf alles moeten pikken en mijn ogen moeten
sluiten voor de vele vieze zaken die er spelen op dit eiland. Dat maakt
dat alles goedgepraat wordt en acceptabel is omdat ik erom vraag!
De huidige jeugd is veelal een jeugd gedreven door geld en drugs.
Zij weten nog nauwelijks het verschil tussen de werkelijkheid en hun
schijnwereld. Ze zijn bezeten en schreeuwen om aandacht. Aandacht
die ze alleen krijgen als ze opgepakt worden en in het gevang komen.
Dan hebben ze een reden om zich af te zetten tegen de maatschappij.
Op die manier blijft er over een dat een drugsverslaafde zich sterk gaat
voelen met een wapen en verschillende “brothers” rond hem heen die
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verdwijnen de seconde dat ze merken dat het te link wordt. Zielige wezens zonder enig stukje menselijkheid en totaal verpest door het drugssysteem die deze criminelen nodig heeft om vele zaken te verzieken.
De wereld staat inderdaad op zijn kop. Goed is kwaad en eerlijkheid is
overgenomen door list en bedrog. We zien het in de maatschappij, de
manier van zaken doen maar ook in de vele geloven, clubjes en op straat.
Doe niets goed want goed wordt gestraft en die straf is dus blijkbaar
terecht. Je doet mee of je wordt gelyncht en als ultieme oplossing is er
nog een kogel die op je wacht als je helemaal niet wil mee doen met
deze vieze wereld. Geef mij de kogel want ik zal NOOIT mee doen aan
deze wereld; De wereld van bedrog, list, bedreigen en moorden.
John H Baselmans-Oracle
Commentaar op:
Verkiezingen Curaçao gaan door, bepaalt gouverneur
En zo dat de staatsgreep vanuit Den Haag sterker is als die van een paar
personen die de kleine regeltjes lezen!
Den Haag zal er alles aan doen om de democratie, opgesteld door hen,
om te zetten in een dictatorschap.
Zij bepalen wie hier mogen zitten en zij zijn de motor achter veel ellende die al jaren slepende is.
Het spel wordt gespeeld zoals Nederland het wil!! Dit alles heeft EEN
grote regisseur en dat is NEDERLAND! Heer Schotte doet precies wat
men wil en wat er moet gebeuren, VERDEELDHEID! En dat om de
maffia geheel bloot te leggen. Ik denk dat we nu wel weten dat PAR 46
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MAN - PNP en hun kornuiten voor staan. Zij zijn de Italiaanse maffia
tegenpool van Schotte en zijn Zuid Amerikaanse maffia.
Zaken waar ik 8 jaar geleden al helemaal beschreven heb en ik toen met
de kogel bedreigd werd!! Nu acht jaar later wordt mijn boek Curaçao
maffia eiland, verfilmd en die film is nu aan het draaien.
Heer Schotte speelt een zeer gevaarlijk spel en de vraag is; Hoe zal hij
dit er levend van af brengen? Hij is aan het spelen met twee partijen.
Het statuut is door de Europees gerecht al eerder niet geldend verklaard
en de Nederlandse grondwet is nog maar te bezien in hoeverre deze
geldend is op deze eilanden. Heer Schotte weet dit ook en ben benieuwd
hoe hij deze leugen van de gouverneur (lees de koning) gaat aanpakken.

2017

1003 Gouverneur beslist
Commentaar op:
Verkiezingen Curaçao gaan door, bepaalt gouverneur
En zo dat de staatsgreep vanuit Den Haag sterker is als die van een paar
personen die de kleine regeltjes lezen!
Den Haag zal er alles aan doen om de democratie, opgesteld door hen,
om te zetten in een dictatorschap.
Zij bepalen wie hier mogen zitten en zij zijn de motor achter veel ellende die al jaren slepende is.
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Het spel wordt gespeeld zoals Nederland het wil! Dit alles heeft EEN
grote regisseur en dat is NEDERLAND! Heer Schotte doet precies wat
men wil en wat er moet gebeuren, VERDEELDHEID!
En dat om de maffia geheel bloot te leggen. Ik denk dat we nu wel weten
wat PAR - MAN - PNP en hun kornuiten voor staan. Zij zijn de Italiaanse maffia tegenpool van Schotte en zijn Zuid-Amerikaanse maffia.
Zaken waar ik 8 jaar geleden al helemaal beschreven heb en ik toen met
de kogel bedreigd werd! Nu acht jaar later wordt mijn boek Curaçao
maffia eiland, verfilmd en die film is nu aan het draaien.
Heer Schotte speelt een zeer gevaarlijk spel en de vraag is; Hoe zal hij
dit er levend van af brengen? Hij is aan het spelen met twee partijen.
Het statuut is door het Europees gerecht al eerder niet geldend verklaard
en de Nederlandse grondwet is nog maar te bezien in hoeverre deze
geldend is op deze eilanden. Heer Schotte weet dit ook en ben benieuwd
hoe hij deze leugen van de gouverneur (lees de koning) gaat aanpakken.
John H Baselmans-Oracle

Maart 2017

1004 Curaçao in de ban van ECHELON en GWEN
Al geruime tijd maak ik melding van dat het goed mis is hier op ons
eiland. Nee, ik heb het even niet over de politiek maar over wat ons
werkelijk allemaal ongewild aan het overkomen is.
Op Westpunt hebben we drie bollen staan en bij navraag bij diverse instanties blijkt dat niemand met zekerheid weet wat er werkelijk gedaan
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wordt op deze plaats. De laatste maal liet ik al weten dat men vanuit de
controlerende landsradio wel erkende dat er vele apparaten staan die
men niet mag keuren laat staan vragen wat het doet. “We mogen er alleen langslopen en net doen of ze niet bestaan. We weten werkelijk niet
wat deze apparaten doen laat staan waarvoor ze dienen!” Dat waren de
woorden van een medewerker van deze instantie.
Maar mensen praten en je moet maar net de juiste persoon tegenkomen.
En zo gebeurde het, na lang geduld en blijven volhouden, dat op een
dag ik een persoon ontmoette die daar gewerkt heeft en die er vol van
was wat er werkelijk gaande is op Westpunt.
Hij vertelde eerst dat het deels spionage materiaal vanuit Amerika
is om Venezuela in de gaten te houden. Wat later vielen twee namen
“ECHELON” en “GWEN” en deze moest ik eerst even opzoeken wat dit
precies inhield. Wat blijkt de Amerikanen spelen vieze spelletjes op onze
eilanden en buiten dat deze bollen spioneren doen ze ook experimenten
uitvoeren met hoge/lage frequenties en met diverse elektromagnetische
pulsen.
Ik zet even hier de verklaringen van deze twee woorden:
ECHELON is de naam waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zich gezamenlijk
inspannen om wereldwijd satellietcommunicatie af te luisteren. De
verkregen informatie wordt Signals Intelligence (SIGINT) genoemd.
De gezamenlijke inspanning is gebaseerd op de in 1948 gesloten United
Kingdom-USA Communications Intelligence Agreement, beter bekend
als het UKUSA-akkoord.
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GWEN AN/URC-117 Ground Wave Emergency Network
The Ground Wave Emergency Network (GWEN) was a command and
control communications system intended for use by the United States
government to facilitate military communications before, during and
after a nuclear war. Specifically, the GWEN network was intended to
survive the effects of an electromagnetic pulse from a high-altitude
nuclear explosion and ensure that the United States President or his
survivors could issue a launch order to Strategic Air Command bombers
by radio hoge en lage frequenties.
Waar ik al lang over schreef en waar ik al lang door had wat hier gaande
was plus de experimenten die ik met mijn eigen ogen heb gezien, is nu
bevestigd door een ex-medewerker die genoeg heeft van deze leugens en
de gevaren waar wij in gekomen zijn door deze 3 bollen en experimentele apparatuur. Curaçao is een experimenten zone voor zeer gevaarlijke
apparatuur met als doel Zuid Amerika totaal te ontregelen.
Hoeveel mensen moeten nog opstaan om aan te tonen dat we gewoon
experimentele ratten op een eiland zijn?
John H Baselmans-Oracle

2017

1005 Hoge en lage frequenties
Waar ik al lang over schreef en waar ik al lang door had wat hier gaande
was plus de experimenten die ik met mijn eigen ogen heb gezien, is nu
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bevestigd door een ex-medewerker die genoeg heeft van deze leugens en
de gevaren waar wij in gekomen zijn door deze 3 bollen en experimentele apparatuur. Curaçao is een experimenten zone voor zeer gevaarlijke
apparatuur met als doel Zuid-Amerika totaal te ontregelen.
Hoeveel mensen moeten nog opstaan om aan te tonen dat we gewoon
experimentele ratten op een eiland zijn?
John H Baselmans-Oracle

April 2017

1006 De cocaïne moet veilig gesteld worden
NEDERLAND GRIJPT IN
Met grote koppen lezen we dat Nederland ingegrepen heeft en dat ze
er voor gaan zorgen dat er op Curaçao 28 april een eerlijke verkiezing
gehouden wordt!
Valt u niet wat op? Nederland en een eerlijke verkiezing?
Wat hebben we de laatste maand niet allemaal gelezen over de Nederlandse verkiezing? Verkiezingen waarbij stembureaus fraude hebben
gepleegd, er stembiljetten in vuilniscontainers zijn beland en dat stemmen niet geteld zijn! Dat om zo de grootste coke partij van Nederland
VVD veilig te stellen, om zo hun koning te dienen van de nodige witte
poeder die al eeuwen hun handel is en hun voornaamste bron van inkomsten is, als we de papieren mogen geloven hierover.
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Uit diverse meldingen vanuit het veld weten we dat Nederland veel coke
verscheept en verhandelt via de voormalige Antilliaanse eilanden, maar
kennelijk wel in het bijzonder Curaçao. De containerlijn Willemstad Rotterdam is de meest lucratieve cokelijn van de wereld. Via deze weg
worden er jaarlijks miljarden dollars aan het witte goud verscheept en
verhandeld. Coke wat dan verder gaat naar onder andere Antwerpen en
in Nederland lokaal de Biesbosch.
Altijd is dit goed gegaan zolang de oude vertrouwde partijen maar het
roer lokaal in handen hadden. PNP – MAN – PAR – DP – Pais deden
altijd netjes wat Nederland opdroeg. Er werd altijd netjes naar de andere
kant gekeken, tot zelfs tot justitie toe, die altijd toevallig geen zaak zag
in de vele aangiftes die deze richting kwamen.
Maar sinds enkele jaren moet de handel nu gedeeld worden omdat de
Zuid Amerikaanse tegenhangers ook veel geld zien zitten om via het Nederlands grondgebied coke te verhandelen via hun Turkse “vrienden”! En
zo kwam er een tegenblok wat de Nederlandse Cocaïne handel schaadt!
Nu dat de “tegenstanders” ook nog eens politiek de macht aan het verkrijgen zijn en zo de Nederlandse eeuwenoude toevoer kunnen afsluiten
maar ook nog wetende via de weggehaalde gegevens bij de VDC, begint
Nederland te zweten en er moet dus ingegrepen worden. De oude partijen
moeten kost wat kost hun oude plaatsen hier weer terug innemen. Al
gaat dat gepaard via manipulatie vanuit Nederland.
Zoals Nederland in hun eigen land hebben ingegrepen tijdens de laatste
verkiezing tegen PVV, zal Nederland ook ingrijpen op onze eilanden.
De miljarden coke business moet weer naar de oude garde met als hoofd
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het koninklijkhuis waar duidelijke foto’s en documentatie over bestaat
wat hun ware inkomsten en handel is.
Nederland is de Narcotica staat die de wereld voorziet van coke en door
simpel de CIA rapporten door te nemen vind je vele bevestigingen van
waar het land Nederland werkelijk voor staat. Een land dat leeft van de
coke beschermd door de elite en hun justitie.
Dat Nederland, die overigens de moord op heer Fortuyn en heer Wiels
op hun naam hebben staan, gaat zorgen dat wij eerlijke verkiezingen
gaan krijgen!
Nu ik kan alleen maar zeggen Heil H…..
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237

April 2017

1007 CENSUUR
Zo juist kreeg ik te horen dat het ingezonden stuk bij KKC en heer Isings
niet geplaatst wordt omdat er het woordje “Heil” staat!
Blijkbaar kent deze krant en heer Isings niet de betekenis van het woord
en zoals de uitleg werd gegeven verwarde men het met de uitdrukken
“Sieg Heil” Wat een uitspraak was van Nazi Duitsland.
Ik had ook kunnen schrijven “Heil(ig) (Bijvoeglijk n.w.: HEILIG!)
Holland” en dan had iedereen het geliked of zelfs gelachen!
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Voor de mensen die niet weten wat Heil betekent hier de definitie:
heil
het heil zelfst.naamw.Uitspraak: [h?il] toestand waarin je je gelukkig
voelt en al je wensen vervuld zijn Voorbeeld: `heil en zegen`Antoniem:
onheil Synoniemen: geluk, voorspoed zijn heil zoeken bij (verwachten
gelukkig te worden d...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/heil
Heil
Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] geluk, gelukstaat;
zaligheid; ik wensch u - en zegen; het eeuwig -; aanhef der brieven bij
de ouden, Cicero aan Atticus, heil!
~AND, (B.
~ANT), m. Zaligmaker; Jezus Christus, de - der menschheid.
~BEDE, v. (-n).
~BEGEERIG, [bijvoegelijk naamwoord]
~BOT, v. (-ten), soort vi...
Gevonden op http://www.dbnl.org/te…/cali003nieu01/cali003nieu01_0011.htm
heil
ovoordeel.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/heil
HEIL
1) Ave 2) Baat 3) Behoud 4) Geestelijk welzijn 5) Geluk 6) Geluk bij
een ongeluk 7) Genezing 8) Gezegentoestand 9) Groet 10) Indonesische groet 11) Nut 12) Overwinningsgroet 13) Redding 14) Salus 15)
Saluut 16) Salve 17) Slamat 18) Toevlucht 19) Troost 20) Verlossing
21) Voordeel 22) Voorspoed 23) Weldaad 24) Welvaart 25) Welzijn 26)
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Wens 27) Wens ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/
HEIL/1
heil
[Nederlands] Goeds
Gevonden op https://quizlet.com/126624993/nederlands-flash-cards/
heil
welzijn, voorspoed; redding, verlossing (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/heil
heil
welzijn, redding
Jaar van herkomst: 901-1000 (WPS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php
heil
[Vergeten woorden] (o.) voorteken van de goden: heil schouwen voortekenen waarnemen en duiden [in onheil, heilig, heilzen, reeds vroeg
verhaspeld met heil (v.) ‘heelheid, gezondheid’ tot heil (o.) ‘geluk,
voorspoed, welzijn’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden
heil
[Vergeten woorden] (v.) heelheid, gezondheid [van heel ‘ongeschonden,
onverdeeld’, reeds vroeg verhaspeld met heil (o.) ‘voorteken’ tot heil
(o.) ‘geluk, voorspoed, welzijn’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden
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1008 Zieke mensen
Afgelopen dagen is het werkelijk een gekkenhuis geweest na het publiceren van het stuk
“De cocaïne moet veilig gesteld worden NEDERLAND GRIJPT IN”.
De bedreigingen vliegen in het ronde. De reguliere pers bedreigt en
bedriegt. Facebook delete de stukken en de scheldpartijen zijn niet mis.
De wereld is werkelijk gedaald tot op het peil dat de mensen zich lager
gedragen dan dieren. Een dier en de natuur hebben nog respect naar
elkaar maar de mens kent geen normen en waarden meer.
Ik heb me dan ook afgevraagd waar dit allemaal goed voor is? Want
alles heeft toch een reden?
En ik kom tot de conclusie dat ik de werkelijke kern van de mensheid
en de wereld heb beschreven in het hierboven genoemde stuk.
Nu besef ik, deze mensen zijn afhankelijk van drugs, de maffia en zijn
slaaf aan een ziekelijk systeem. Bijna iedereen denkt een graantje mee te
plukken in deze “onder”wereld. Bijna iedereen blijkt zich aangesproken
te voelen als je zaken bloot legt. Zaken zoals kindermisbruik, drugs, maffia wereld en de vele corruptie. Erger nog, mensen voelen zich bedreigd
als je zaken aanhaalt en zelfs bewijzen publiceert. Kortom, we leven in
een omgekeerde wereld waar men mee moet doen met de vuile praktijken, bloedgeld aannemen en zelfs genieten van het misselijkmakend
genot om met kinderen te “spelen”, drugs te nemen, gokken en zorgen
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dat je bankrekening goed gevuld blijft. Dat alles wonend in een kapitale
villa met alle luxe, met daarnaast veel aandacht om hun ego te strelen.
Het stuk heeft blijkbaar de bom gelegd onder deze al lang gaande zijnde
“cultuur” en het is kennelijk normaal dat je als mens je zo ziekelijk
gedraagt.
Het is onbegrijpelijk dat er zoveel zieke mensen zijn met een compleet
gehersenspoelde mening en zienswijze. Daarom zullen er meer zaken
aangekaart moeten worden en zal er nog dieper op de kern ingegaan
moeten worden. Het is nu tijd dat de ware ziekelijke wereld bloot
gelegd wordt ondanks alle noodsprongen van de huidige gevestigde
(zogenaamde) “orde”. Ik ga er vanuit dat een geschreven woord, een
waarheid, nooit meer gewist kan worden. Al zal men er alles aan doen
om mij het zwijgen op te leggen.
De strijd is duidelijk al lang gewonnen en het dreigen, deleten en het
schelden is nog het laatste redmiddel van het huidig systeem. Geloof
me, ze zijn veel terrein aan het verliezen en met de tijd zullen deze
ziekelijke mensen en hun ziekelijk handelen, oplossen in het niets. Ik
heb medelijden voor deze mensen want ze weten niet beter en zijn een
product van een oud slaafs systeem.
Leve de vrijheid, leve de wereld van de vrije energie.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
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1009 De Aqualectra leugen is bewezen
Stroomuitval mogelijk Technische problemen Aqualectra
Vier productiemachines bij Aqualectra zijn door technische manke-menten uit de roula-tie gehaald. Deze ma-chines hebben totaal een capaciteit
van 30 megawatt. Als er nog een machine uitvalt kan de stroomlevering
kritisch worden, al-dus Aqualectra in een persbericht. Het nutsbedrijf
waar-schuwt voor mogelijke stroomuitval. De vraag naar elektriciteit is
na-melijk hoger dan gebrui-kelijk in deze periode. Om het tekort op te
van-gen is het nutsbedrijf in gesprek met de BOO-energiecentrale. De
tijd die het gaat kos-ten om de kapotte machines te repareren varieert
van twee tot twintig we-ken. Niet alle onderdelen kun-nen op het eiland
worden gerepareerd. Zo moet een specifiek onderdeel van een generator
naar Frankrijk voor reparatie. Verder werken de tech-nici van Aqualectra
in samenwerking met per-soneel van de bedrijven Burmeister and Wain
Scandinavian Contrac-tor (BWSC) en W.rtsiM aan de overige defecte
machines. Verder heeft het bedrijf een nieuwe generator gekocht en zijn
er gesprekken gaande met een verzekeraar en W.rtsil om een nieuwe
productiemachine te ko-pen en de productie-een-heden op de Dokweg
uit te breiden.
Kunt u zich dit artikel nog herrinneren?
March 23 2017at 05:09am
Wat we niet mogen weten vanuit Aqualectra
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Afgelopen weekeinde kwam ik wat mensen tegen met wie ik een zeer
interessant gesprek kreeg. Ze bleken de buitenlandse experts te zijn die
hier onze generatoren op de Dokweg moeten reviseren.
“We zijn dure krachten” vertelde een van hen. “Het is niet te begrijpen
dat we de eerste dagen niets konden doen omdat domweg de materialen
er niet allemaal waren. Verder was het vreemd dat de eerste 2-3 jaren
er wel onderhoud was, omdat dat onder de garantie viel, maar daarna
blijkbaar er weinig onderhoud gepleegd werd op deze machines”.
Men vervolgde “Het is ook frappant dat bij het constateren van een
defect ventiel er meteen 12 van die peperdure dingen gekocht werden!
Normaal neem je er drie en dan heb je voor jaren lang een reserve”.
Het gesprek ging door en buiten dat het financieel voor hen onbegrijpelijk was en dat ons water en electra astronomische bedragen kosten,
vervolgden zij met een verhaal wat werkelijk alle oren laat klapperen.
“Weet je, bij onderhoudsbeurten wordt bijna alles gedemonteerd en
dan weer stapsgewijs gemonteerd. Jullie hebben een van de meest
geavanceerde / duurste apparaten daar staan die ons bedrijf verkoopt
en ze zouden lang mee kunnen gaan mits het onderhoud goed gedaan
wordt. Maar wat maakten wij mee? We waren een van de generatoren
aan het demonteren en we kwamen wat onderdelen tegen die vervangen
moesten worden. Nu, veel van de onderdelen waren er maar wat bleek,
de aandrijfas bleek grote slijtage te hebben ondergaan en deze slijtage
mag op zijn hoogst maar 0,55 millimeter zijn maar deze as bleek al
1,2 millimeter (al meende ik te horen het getal zelfs 12.2 m/m) te zijn
ingesleten. Dat wil zeggen dat hij dan totaal opnieuw bewerkt moet
worden. Iets wat een aardige cent kost maar wel hoognodig is. Na het
vertellen dat de stang bewerkt moest worden en de directie de prijs
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hoorde, werd ons opdracht gegeven deze as niet te laten reviseren en
dat hij maar weer gemonteerd moest worden! Een vreemde beslissing,
want bij een nog grotere slijtage kunnen er zware ongelukken gebeuren
en de kosten astronomisch”
De mannen waren duidelijk onder de indruk dat zij als experts naar
Curaçao worden gehaald en zeer veel geld gestopt wordt in onnodige
zaken en dat een main onderdeel het nog maar even uit moet houden!
“Ik garandeer u, binnen de kortste tijden zal Aqualectra weer moeten
gaan schakelen omdat de generatoren het zullen begeven en verder hopen
we dat er geen grote ongelukken gaan gebeuren.”
Ik hoorde het verhaal aan en mijn gedachten waren steeds van “Dit is
werkelijk zoals men hier te werk gaat, namelijk lappen en niet werkelijk
onderhouden”.
Na nog wat over het eiland gesproken te hebben ging ik weg en gaan we
wachten op de grote boem op de Dokweg omdat blijkbaar het onderhoud
niet uitgevoerd is zoals het behoort te zijn en dat allemaal om en rond
geld. Wat dan ook frappant is, wie zal dan aangewezen worden als zijnde
de schuldige? Voor mij is het na dit gesprek duidelijk; het management
van Aqualectra maakt er werkelijk een potje van.
John H Baselmans-Oracle
MKK Curacao
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8 April 2017

1010 De ondergang van het politiek systeem
In de politiek was altijd nog het met elkaar in discussie gaan om zo tot
een gezamenlijke weg te komen. Veel werd er achter gesloten deuren
gesjoemeld en we hadden de “gentleman agreement” waar niemand
over sprak. Er waren codes die door allen gerespecteerd en gehanteerd
werden en de pot werd verdeeld zoals men het kon regelen. De drugs in
diverse vormen werd veel gebruikt want de druk was erg hoog. Buiten
de vele vieze wegen werd je ook getrokken in de wereld van de feestjes,
rituelen of ordinair naar een luxe hoerenkamp. Allemaal plaatsen waar
men elkaar zag en zo vele zaken van elkaar wist.
Politiek was een eigen wereld en de opdrachten kwamen van hogerhand.
Het waren niet de politici die het land draaiende hielden maar de politici
waren niets meer dan marionetten van de absolute elite.
De wereld is aan het veranderen, zo ook de politiek.
Ongeschoolden kunnen nu via een slinks partijen systeem plaats nemen
in de voorgaande gesloten kamers en niet opgeleide krijgen zaken te
horen waarvan men niet snapt dat die via politieke rituelen en etiketten
gaan. Personen die niet mee willen doen aan de eeuwen oude politieke
spelletjes. Men gaat nu een eigen draai aan het gegeven politiek koppelen
en de vele politici die nu zitten denken werkelijk dat zij wat te vertellen
hebben. De huidige politici menen dat ze zaken kunnen veranderen en
zelfs een land kunnen besturen op hun manier. Heer Wiels, Heer Fortuyn,
Mevr Borst en Heer Croes om maar enkele te noemen, gingen een eigen
weg. Een weg die niet kan in de kamers van de politiek. Ook nu zien
we een Heer Schotte die loopt te schoppen en schreeuwen en het enige
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wat er gebeurt, is dat hogerhand in grijpt om deze personen de mond te
snoeren. Luistert men niet, gaat men eerst via een gerecht werken maar
is dat niet effectief genoeg dan is er een kogel of vergif.
De politiek van deze tijd is een openboek wat bewust gecreëerd is om
chaos te creëren. Het volk moet in opstand komen en de mensen moeten
ontevreden zijn. Zo kunnen de elite hun plannen doorvoeren en zorgen
dat grote groeperingen gaan verdwijnen. De politiek staat op een zijspoor en hebben de taak van de bonden overgenomen. Het land moet
zinken en de mensen moeten gaan schreeuwen. Zo kan er van buiten
af ingegrepen worden. Een beeld wat we wereldwijd zien. We zijn niet
het enige landje waar dit gaande is. Het is zoals de mason elite en hun
kerk in het Vaticaan hebben uitgestippeld en de weg is duidelijk; Zet
verslaafde, ongekwalificeerde drugs gebruikende en afpers gevoelige
personen op de plaats van politiek en de rest gebeurt vanzelf.
John H Baselmans-Oracle

9 April 2017

1011 De huidige zogenaamde democratie opdoeken
We schreeuwen al lang “het partijenstelsel is achterhaald, we leven in
een verziekt systeem”. Men wil er vanaf, maar aan de andere kant doet
men er alles aan om het huidige zieke systeem te behouden. Want zo
kan een minderheid (zelfs één persoon) alles verzieken, bepalen of via
corruptie zaken verpesten voor een gehele gemeenschap/land.

62

- OMNIS 5 -

We zien nu overduidelijk dat het partijensysteem absoluut niet werkt en
dat zelfs één persoon een totale regering kan laten vallen of eindeloos
aan de maffia overdragen.
Daarom is het tijd dat wij als burgers gaan eisen dat de democratie,
vastgelegd in de vele internationale verdragen, weer gehanteerd gaat
worden en dat wij als burgers meebeslissen in de weg die we als mede
bewoner van een land willen gaan.
Ten eerste moet men het partijensysteem ontbinden en alle huidige
verantwoordelijken van chaos oppakken, vervolgen en indien nodig
langdurig vastzetten voor hun daden. Als de verschoning in gang is
gezet moeten we gaan werken aan een nieuwe opzet die er als volgt
uit kan zien:
Er kan namelijk geen democratie zijn zonder Volksconferenties en
Volkscomités.
-

Ten eerste worden de mensen verdeeld in BasisVolksconferenties.
Elke Basis-Volksconferentie kiest haar eigen secretariaat.
De secretariaten van alle Volksconferenties vormen samen
de Non-Basis-Volksconferenties.
Vervolgens, kiezen de massa’s van de Basis-Volks		
conferenties regerende Volkscomités die de overheid vervangen.
Alle openbare instellingen worden geleid door Volkscomités
die verantwoording afleggen aan de Basis-Volks			
conferenties die het beleid bepalen en de uitvoering ervan
begeleiden.
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Op deze manier is het de burger die mee gaat beslissen in de grote zaken van een land. We maken dan allemaal uit wat de weg zal zijn. De
Centrale Landelijke Commissie krijgt van de uiteindelijke Volkscomités
de opdracht om het verder in uitvoering te brengen.
In deze Centrale Landelijke Commissie zitten personen die niets anders
doen dan zorgen dat wat er beslist is door de comités deze uit gaan
voeren.
Laten we eens gaan vechten voor een ware democratie in zoverre het
mogelijk is in een wereld waar grote groepen samen wonen. Door dit
systeem is het in ieder geval altijd de grootste massa die de besluiten
neemt voor onze toekomst.
Zo is ook de democratie gewaarborgd.
Weg met de fake democratie die niets meer is dan een dictatuur.
John H Baselmans-Oracle

12 April 2017

1012 Maffia justitie nu bewezen
“Afspraak maken voor aangifte. Het Openbaar Ministerie (OM) maakt
bekend dat er alleen nog aangifte gedaan kan worden bij de Landsrecherche volgens afspraak.”
Het is nu overduidelijk, het Openbaar Ministerie Curaçao doet er alles
aan om de burger het onmogelijk te maken om NIET meer zaken aan te
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geven wat er mis is onder de vleugels van onder andere deze justitiële
maffia.
Door eerst te stellen dat je de aangifte persoonlijk moest brengen is het
nu zover dat je zelfs een afspraak moet maken en je uren moet spenderen om naar een eenvingerige typist te kijken die je verklaring op moet
nemen en duidelijk wil weten waar je woont, werkt en liefst slaapt zodat
zeker je leven voor goed de hel zal zijn!
Dat wil zeggen dat de aangever open en bloot staat voor iedereen en
dat anonieme aangiftes niet meer gedaan kunnen worden. Men weet op
deze manier wie de aangever is en men weet dan zeer gemakkelijk vergeldingsacties uit te voeren. Zo weet dus voortaan de maffia via justitie
wie, wat aangeeft en wat er gedaan moet worden om hen de monden te
snoeren of zelfs op te ruimen.
Een slimme zet van deze maffia justitie want op deze manier worden
de klokkenluiders en de plichtsgetrouwe burgers het leven onmogelijk
gemaakt maar zeer zeker BEWUST in gevaar gebracht. Iets wat de
justitie met haar openbaar ministerie heel goed uitkomt want dan wordt
dat vuile werk hen uit handen genomen.
Openbaar Ministerie Curaçao heeft duidelijk bewezen dat ze door de
maffia geregeerd worden en niet voor de burgers zijn maar voor de
criminelen.
Maar het kan niet anders als het afgeperst, bedreigd en geleid wordt door
deze maffia die zwaar geïnfiltreerd is in deze diensten met hun politie,
rechercheurs, officieren, rechters en aanhangend personeel!
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Duidelijk is de democratie in gevaar en wordt ons eiland totaal door de
maffia geregeerd, bestuurd en justitieel beheerd. De volgende stap is
duidelijk; men zal alle rechten van de mens gaan ontnemen.
John H Baselmans-Oracle

13 April 2017

1013 After life of eeuwig leven
Dat het leven niet ophoudt na de tijd dat we geleefd hebben op deze
planeet is niets nieuws en er zijn vele bewijzen dat er meer is dan die
enkele jaren dat we ademen op moeder aarde.
De een gelooft in geesten of spoken en andere ziet het als dat de persoon
weer terugkomt in een of andere gedaante. Terugkerend wat hij of zij
nog niet afgemaakt heeft volgens velen.
Doch na het schrijven van mijn laatste boek zijn mijn inzichten definitief
anders geworden al zag ik het al mijn leven lang. Wat me namelijk altijd
opviel is dat mensen bij het onderwerp uittreden altijd een lichaam zien
gaan. Een stoffelijk aards lichaam dat je dan weg ziet trekken (zie foto).
In mijn ervaring in de energiewereld en de vele jaren werken met energie is dit een zaak die ik totaal anders zie, voel en mee maak en dat is
dat er geen aards gebonden zaken terug gaan naar de energiewereld.
De seconde dat het aardse lichaam zijn plicht gedaan heeft, neemt het
de vorm aan van energie die voor mij niets anders is dan lichtpuntjes,
in eerste instantie geconcentreerd en weer op andere plaatsen vervaagd
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naar het onzichtbare voor velen. Maar in werkelijkheid gaat deze energie
één worden met de totale energie.
Vele mensen zie ik vertrekken naar die energiewereld en zo ook mijn
naaste mensen en alsmaar is het dezelfde mooie verschijning van die
lichtpuntjes die oplossen in de totale energie.
Zo blijft iedereen zijn taak verder vervullen en zal een zijn met de totale
energieniale wereld.
Ik zie u zeker daar waar u zal beseffen dat we allemaal één zijn.
John H Baselmans-Oracle

19 April 2017

1014 De corrupte wereld van de CAB (Curaçao
Atletiek Bond)
Met veel bombarie is de Carifta Games overal in de pers beschreven.
Wat ons voorgehouden werd waren de winnaars en de blijde gezichten
van een beperkt groepje jongeren. Maar wat is er werkelijk gebeurd op
deze spelen?
We weten al jaren dat de grote talenten in de atletiek veelal uit de streek
Bandabou komen. Vele Bandabousche jongeren halen het gehele jaar
door de meeste prijzen weg op de diverse nationale atletiekwedstrijden.
Maar nu was er een internationaal evenement Carifta Games genaamd.
Er werd druk getraind door onze Bandbousche jongeren die ook allemaal
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uitverkoren waren in de trainingen in Cuba. Het ging geweldig en er zou
een vervolg internationale training komen. Plotsklaps kregen de Bandabousche jongeren de eerste klap in hun gezicht, de vervolg training in
Miami zat er niemand vanuit Bandabou bij en op 2 kinderen na waren
ALLE geselecteerde jongeren in een keer van de vereniging Troepial!
Er werd niet meer gekeken naar het kunnen van de jonge atleten maar
naar welke club ze zaten! Wat niet opmerkelijk is want in de bond zitten
leden van deze vereniging op de meest belangrijke plaatsen!
Toen kwam er de Carifta Games en wat gebeurde daar werkelijk:
- De jonge atleten van Bandabou werden op alle fronten geboycot of
zo misleid dat ze huilend het veld verlieten door de gemene spelletjes
die gespeeld werden via de bond en de daar aan gekoppelde vereniging
die zijn oorsprong heeft in de stad.
- De begeleider/trainer van de Bandabousche jongeren werd ergens achter in het stadion geplaatst zodat hij zijn pupillen niet kon zien, laat staan
fysiek aanwezig zijn! Hem werd zijn coachen en begeleiden afgenomen
omdat er een stads persoon in de picture moest komen.
- Er werd valse voorlichting gegeven omtrent schoeisel. Kinderen die
getraind hadden tot de dag voor de spelen met spikes werd dat schoeisel
net voor de wedstrijd afgekeurd en ze moesten op gympies doorgaan!
- VIP kaarten werden onder andere verdeeld onder “vriendjes/ouders”
van deze bond en hun club maar niet één kaart was vrijgekomen voor
Bandabou.
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- Bij een van de meest succesvolle atleet werd zijn 2 beste onderdelen
(waarvan hij nationaal kampioen in was) afgenomen en mocht hij
daarin niet uitkomen. Mentaal een vreselijke klap als je weet dat je op
5 onderdelen op de lijst stond. Er werd protest aangetekend en doordat
het bestuursvriendje geblesseerd raakte moest de jongen uit Bandabou
alsnog deze routine afhandelen wat een psychisch onmogelijke zaak was.
- Verschillende Bandabousche atleten hebben werkelijk door een hel
moeten gaan omdat ze achtergesteld werden in diverse onderdelen. Andere mochten zonder enige reden niet meer mee doen aan deze games,
plaats makend voor de elite van uit de stad.
Het was overduidelijk dat de beste atletiek jongeren uit Bandabou niet
hun kunnen mochten laten zien omdat men duidelijk als bond niet wil
hebben dat kinderen uit deze streek de “stadse” kinderen zouden verslaan! Let wel, de meeste prijzen gaan het gehele jaar door naar jonge
atleten vanuit Bandabou! Vele van deze topsporters hebben geen kans
gekregen om hun sportief kunnen te laten zien! De boycot van de stadse
bond en hun elite club is nu weldegelijk bewezen
Ik heb mijn diepste respect voor de jongeren uit Bandabou die na vele
tranen en het psychisch kapot maken en door ongelijke behandeling,
toch met geheven hoofd het veld hebben verlaten met een coach die zijn
pupillen veelal niet mocht begeleiden!
Het is vreselijk dat de vieze wereld zelfs doorgedrongen is in de lokale
sport en dat bonden zo gemeen zijn naar de kinderen toe. De CAB
moet hun ogen uit hun kop schamen dat ze hun eigen topatleten vanuit
Bandabou zo vernederd en geboycot hebben puur om hun eigen stadse
kinderen uit hun elite club in de picture te krijgen.
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He, atletenan di Bandabou bosonan ta nos kampion!
John H Baselmans –Oracle
Dokterstuin 237

22 April 2017

1015 Aqualectra heeft lak aan hun klanten
Wat lazen we afgelopen zaterdag”
“Afgelopen week is een van de vier stilstaande machines weer geactiveerd maar een andere machine is daarvoor in de plaats nu in onderhoud.
Deze machine is volgende week weer beschikbaar.
Eén machine is naar Frankrijk verscheept om te worden gerepareerd.”
Herinnert u nog mijn ingezonden stuk:
Maart 2017
Wat we niet mogen weten vanuit Aqualectra
Afgelopen weekeinde kwam ik wat mensen tegen met wie ik een zeer
interessant gesprek kreeg. Ze bleken de buitenlandse experts te zijn die
hier onze generatoren op de Dokweg moeten reviseren.
“We zijn dure krachten” vertelde een van hen. “Het is niet te begrijpen
dat we de eerste dagen niets konden doen omdat domweg de materialen
er niet allemaal waren. Verder was het vreemd dat de eerste 2-3 jaren er
wel onderhoud was, omdat dat onder de garantie viel, maar daarna blijkbaar er weinig onderhoud gepleegd werd op deze machines”. ..................
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http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Opinion/Watamula_
Opinion995.htm
Men heeft kennelijk geen know how in huis om fatsoenlijk onderhoud
te plegen.
Onbekwaam personeel klungelt aan machines die ze blijkbaar niet weten
hoe die werken.
Het is in en in triest dat zoveel geld verspeeld wordt door dit bedrijf en
dan ook nog door durft te berekenen naar de klanten toe.
Is het niet eens tijd om schoonschip daar te maken?
John H Baselmans –Oracle
Dokterstuin 237

24 April 2017

1016 Corrupte maffia politiek
We weten het al vele tientallen jaren, de politiek is een verlengde van
de vieze maffia en dat onder controle van een elite groepje wat zich
noemt vrijmetselarij.
We hebben de laatste jaren nog nooit zoveel regeringen gehad en dat
komt omdat de diverse maffia groepen niet meer met elkaar samen willen
werken en de complete drugs- gok- en witwashandel geheel in handen
willen hebben. Men duldt geen verdeling van de taart momenteel.
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Ondertussen kan de bevolking fluiten naar welke belofte dan ook en
de beloftes die gedaan worden zijn nog tot dusver nooit verwezenlijkt
door deze politieke criminelen.
Maar wat ook duidelijk wordt, is wie de “soldaten” zijn voor deze maffia
politiek. Zeker is in elke verkiezingstijd te zien welke bepaalde personen dag en nacht burgers aanvallen, bedreigen en zelfs zo ver gaan om
rechtszaken aan te spannen, om hun idool of partij, waarvan zij eten, te
beschermen door dik en dun.
Vieze zaken worden over en weer geschreven en de burger wordt alles
voor de voeten geworpen om zo maar niet te stemmen op, voor hen,
corrupte tegenpartij. Maar de vraag is welke politieke partij is niet corrupt, heeft geen banden met de maffia en is vrij van de vele vormen van
drugs? Nu, dan blijft er volgens mij niets over en is er ook geen reden
om te gaan stemmen. Want elke stem die je uitbrengt is er een die eens
is met de maffia!
Vergeet niet, de “soldaten” die mensen bedreigen, afpersen en proberen
monddood te maken zijn die personen die veel te verbergen hebben en
diep in deze ongure wereld zitten. U kent allemaal het spreekwoord
toch; Wiens brood men eet, diens taal men spreekt.
Dus maak je niet druk als je aangevallen wordt, zet die persoon op een
lijst en kijk hoe op het einde van deze verkiezingen weer de slaven van
de partijen opduiken die je dan weer tot een volgende verkiezing niet
meer hoort. Dan denk ik weer aan de woorden van een PAR lid; John,
kun jij voor ons zaken schrijven die wij jou als PAR aandragen? De
vieze wereld van de maffia.
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Politiek is de maffia die behoort de corruptie in het land in stand te
houden.
John H Baselmans –Oracle
Dokterstuin 237

28 April 2017

1017 Verkiezingen 2017 achter gesloten deuren
We weten allemaal dat de gouverneur van Curaçao, en op de verdere
eilanden, slaaf zijn van Nederland en de koning. Wat de koning wil zal
geschieden en zo ook de verkiezingen op ons eiland.
Achter gesloten deuren is al bepaald wie er moet winnen en is er zelfs
als toezichthouder besloten hoe deze verkiezingen te manipuleren. Al
is het stemmen nu pas net begonnen zullen er stembiljetten verdwijnen
en zullen vele stemmen niet geteld worden.
Opdracht vanuit de hoogste kamer.
We hebben het bij de laatste verkiezing gezien in Nederland en dezelfde methode zal gebruikt worden hier op Curaçao. Men zal en moet
kost wat kost de Italiaanse maffia veilig stellen en zo de levering van
het witte goud aan Nederland, die wekelijks via containers vanuit ons
eiland richting Rotterdam vertrekken. Deze mag niet overgenomen
worden door een andere maffia groep. Ondanks dat het volk anders wil
en welk vakje ook rood maakt, het is al bepaald vanuit het fort wie er
gaan zitten. Democratie is er niet en de koning en zijn pionnen (lees
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gouverneur en kabinet) hebben zaken veilig te stellen en dat zelfs met
hulp vanuit het “onbekende”.
De vraag is; wie van de stemmentellers of van de bureaus gaan praten?
Wie heeft het lef toe te gaan geven dat er opdracht is gegeven dat er
gemanipuleerd wordt?
We wachten af en we zullen zien. Er staat te veel op het spel en bij wie
zal het geweten gaan spreken?
Verkiezingen 2017 de verkiezingen van omkopen en manipulatie.
John H Baselmans –Oracle
Dokterstuin 237

28 April 2017

1018 Het witte goud is veilig gesteld
Zoals ik gisteren al stelde in het stuk “Verkiezingen 2017 achter gesloten
deuren” moest er alles aan gedaan worden om het witte goud, via de
Italiaanse kanalen, veilig te stellen.
Het mocht niet gebeuren dat Zuid-Amerika deze lijn ging overnemen
want deze zouden dan ander condities stellen aan het koninklijkhuis als
dat deze gewend zijn vanaf hun cocaïnefabriek in Amsterdam.
Wat er werkelijk is gebeurd, is nog even een vraag want mensen achter
in het stembureau gelederen moeten nog gaan praten. Maar duidelijk
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is dat er veel gemanipuleerd, afgeperst en veel geld gestoken is om de
Zuid-Amerikaanse lijn de loef af te steken.
De Italiaanse hoek denkt nu dat de macht weer in handen is maar de
oorlog is nu pas begonnen. Is het niet direct onder een politieke vlag doch
de liquidaties en de vele vreemde acties zullen exploderen en zullen de
Zuid-Amerikaanse coke dealers deze lijn niet zo snel prijs geven. Het
is niet uitgesloten dat er meerdere politieke moorden komen. Een ding
zal men vanuit Zuid-Amerika niet loslaten en dat is de gokwereld die
nog meer oplevert via deze eilanden dan hun witte goud.
Het witte goud zal toch aangekocht moeten worden via Zuid-Amerika
maar de vinger in de gokwereld en in het bijzonder internet gokken is
te belangrijk en te machtig. Vergeet niet dat is de toekomst.
De oorlog is lokaal begonnen en men kan denken door enkele lokale
spelers, via juridisch steekspel, lam te leggen maar er is veel meer achter deze lokale politieke personen en die zijn ook juridisch niet aan te
pakken door een corrupt Nederland.
Let the show begin, because that’s where the people voted for.
John H Baselmans –Oracle
Dokterstuin 237
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30 April 2017

1019 MAN en PAR gefinancierd door Nederland
Steeds meer komen er geluiden naar buiten dat de MAN en de PAR
door een grote Nederlandse financieerder is geholpen met tientallen
miljoenen.
Nederland heeft al meerdere malen geluiden naar buiten gebracht dat
ze aan het rommelen zijn in de lokale politiek. Geen wonder want het
is een publiek geheim dat Nederland vreselijk grote belangen heeft in
dit eiland. Buiten de drugs (cocaïne) handel is het ook belangrijk dat de
investering in het gas, afgekocht met 3 miljard, veilig gesteld moeten
worden.
De vraag is:
Hoe transparant zijn werkelijk deze politieke partijen want nergens is
terug te vinden hoe zij de belachelijke uitgiftes hebben kunnen financieren. Het moet om vele miljoenen gegaan zijn als men ziet de feestjes,
vrije goederen en niet te vergeten de gehele show die er afgedraaid werd.
Er werd zelfs een ware aanslag in scene gezet die de mensen moesten
geloven dat deze vanuit kamp Schotte moest komen. Niets is minder
waar en het was gewoon een zeer slechte film die gespeeld werd.
Maar even terug over de vele miljoenen.
Waarom komen die blijkbaar niet in de boeken voor?
Waar is de zo belangrijke transparantie?
Of komen deze miljoenen uit een hoek die we niet mogen
weten omdat deze naar horen zeggen niet zuiver is?
Is het vanuit een hoek die door Amerika al in het vizier is
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maar door Nederland nog steeds beschermd wordt omdat
er zeer zware belangen zijn?
Allemaal vragen die later beantwoord gaan worden want deze financieerder zal eens de boeken open moeten gaan gooien.
Maar dan, wat doet de burger?
Blijven ze geloven de zwetsverhalen gedirigeerd vanuit 		
Nederland via de gouverneur en zo in de lokale media 		
dag in dag uit verzonden?
Wanneer gaan medewerkers praten over de fraude bij 		
deze laatste verkiezing?
Waar zijn de mensen met geweten en de mensen die nog 		
eerlijk zijn?
Het is tijd en een regering zittend op deze basis heeft geen lang leven
want er zijn te veel kemphanen in 2 te kleine groepen die allemaal
snakken naar macht.
Wie zal de eerste zijn?
John H Baselmans-Oracle

2017

1020 OPROEP
Weer nieuwe namen op het 9 september document.
Wederom heb ik afgelopen week een A4tje in de bus mogen vinden met
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nu namen in het rood toegevoegd (zie schema achter in boek).
Wat het allemaal moet betekenen is (nog) niet duidelijk.
Als iemand weet; waar, wie dit vandaan komt neemt svp contact op
want duidelijk is dat er veel gaande is op dit eiland.
John H Baselmans-Oracle

30 April 2017

1021 De platina driehoek
Nederland heeft altijd mee willen doen in de wereldhandel en ze hebben in de geschiedenis al veel uitgehaald om een wereldpositie vast te
houden en zelfs te versterken.
Indië, Indonesië en Suriname waren alsmaar de hoeken waar veel over
geschreven werd met zo nog enkele andere bestemmingen. Maar rond
een handelsroute is het altijd heel stil geweest en werd zelfs veelal
verzwegen. Buiten de slavenhandel waren de Antilliaanse eilanden de
eilanden waar veel geld weg werd gesluisd en waar vele zaken rond de
Nederlandse handelswereld verzwegen moesten worden. Zaken die hier
uitgespookt worden door een schijnheilig Nederland die graag als een
voorbeeld land gezien wordt.
Het voorbeeld was er zeker want er is tot op heden een platina driehoek
waar Nederland hun vele geld wassen maar ook nog verveelvoudigen.
Daar komt bij dat het allemaal zo moet lijken dat het volgens de regels
gaat en er niets mag blijken dat er illegaal handelen is en zeker niet han78
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del met de onderwereld. Wat zeker afgeschermd moet worden is de link
oranjes in deze handel en dan zijn we zo beland in deze platina driehoek.
Al zeer lange tijd weten we, en dat kunnen we op vele plaatsen lezen,
dat de oranjes in vieze handel zitten. Zij maken hun geld niet alleen door
haar onderdanen uit te kleden via het belastingsysteem. Want wat doet
deze familie? Ze hebben al zeer lang zeer grote belangen in onder andere
de cocaïnehandel en deze via de gouden lijn Zuid-Amerika, Antillen,
Nederland. Nu kun je als hoogstgeplaatste familie deze zaken niet zelf
doen en laat je onderdanen opdraven om deze vuile was te verzorgen
en dat is sinds 2010 duidelijk geworden hoe deze lijn loopt.
Grote ladingen wit goud (cocaïne) wordt gevist uit de op niet te diepe
riffen die door zogenaamde langsvarende handelsboten voor de kust
gedumpt wordt. Dit wordt gedaan door een zeer belangrijke koninklijke
vriend en daarna wekelijks verscheept naar Rotterdam. Mocht Rotterdam even geen optie zijn dan gaat de lading door naar Antwerpen en
verdwijnt het vaste land in.
De financiële zaken worden weer afgehandeld via diverse offshore en
projecten op de eilanden Aruba, Curaçao en st Maarten, waar zogenaamde maffia criminelen dan een maffia oorlog uitvechten want ze
zien ook dat er veel te verdienen is op deze route. Maar om alles veilig
te stellen moet men de juiste mensen in de politiek hebben zitten en in
het justitieel apparaat.
Nu, Justitie is geen probleem want deze wordt veelal via Nederland en
de afgezant van de koning (gouverneur) op de eilanden geregeld. Maar
de politiek is een andere zaak en het was tot 2010 gelukt om altijd voor
meerdere afgezanten van de oranjes, die de coke moesten afschermen,
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te regelen. Maar even kwam er de klad in en hebben we na 2010 vele
regeringen (zeven premiers)gehad zonder enige beduidende afgezant
van de koning. Nu 2017 is door manipulatie het weer duidelijk gelukt
een afgezant in de regering te hebben die de steun heeft van meerdere
regeerders. Een afgezant die vele aandelen en zelfs in de raad van bestuur zit van deze coke handel. De persoon zat er al wat eerder maar
in die tijd was deze alleen en kon alleen maar infiltreren en zorgen dat
de gehele macht niet totaal naar een andere lijn ging. Nu is de handel
weer even veilig gesteld al weet de tegenpartij tegen wie men vecht om
het witte (cocaïne) goud.
De platina driehoek:
Koninklijkhuis
Nederland
Curaçao
John H Baselmans-Oracle

2017

1022 De politicus heer Wiels is vermoord door de
absolute elite
De elites die bang werden omdat hun miljarden handel in gevaar liep.
Met medewerking van een bank, accountantsbureau en projectontwikkelaar werd alles besproken en geregeld. 2 Zuid-Amerikaanse professionals werden ingehuurd om hem te vermoorden.
De opdracht werd gegeven door de grote man van het bang geworden
Nederlands miljarden accountantsbureau wat toen de noodlijdende bank
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uit de modder aan het trekken was.
Heer Wiels wist blijkbaar niet dat hij zo diep aan het wroeten was met
zijn goklijntje en de waarschuwing naar hem ntoe, enkele dagen voor
de kogel, was te laat.
Wijzend naar de verkeerde zogenaamde moordenaars moet het Openbaar Ministerie via vele misleidingen deze zaak ver van de Nederlandse
moordenaars houden. Kost wat kost moeten er lokale zogenaamde opdrachtgevers aangewezen worden en bewijzen gemaakt worden rond hen.
De zaak Wiels is een farce en na het laatste proces zullen de ware namen
en bewijzen in de publiciteit gebracht worden, dat met motief en wie
achter deze mensen zitten. Het is wachten tot dat we het ware document
van heer Wiels vrij kunnen geven.
John H Baselmans-Oracle

06 May 2017

1023 Is het Openbaar Ministerie van Curaçao een
politieke partij?
Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger respect had voor justitie en
hun Openbaar Ministerie. Maar na de vieze spelletjes dat deze organen
spelen en het misbruik maken van de papieren macht, is dit respect
gedaald tot onder het nul peil.
We zien dat het Openbaar Ministerie van Curaçao politiek bedrijft en
voortaan hun zogenaamde bewijzen halen uit de krantenknipsels die hen
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opgestuurd worden. Bij moorden worden lastige jongeren aangewezen
en dat hebben we zelf mogen ervaren in enkele zaken (o.a Spelonkzaak)
waar mensen van het gerecht papieren vervalsten, hun gevangenen martelden om verklaringen los te krijgen, dreigden met de dood en zelfs
42 dagen eenzame opsluiting met nauwelijks eten! DAT is justitie en
hun Openbaar Ministerie. Buiten dat worden pedofielen en de maffia
beschermd en zien we zeer duidelijk dat men politiek getint is.
Kan niet anders want de huidige Openbaar Ministerie is niets meer dan
een verlengde van een vuile cocaïne maffia. Buiten de maffia hebben ze
te gehoorzamen aan de Nederlandse elite die te veel van hun weten en
men zo afgeperst wordt. Nee, geen verhaaltjes verzonnen maar woorden
uit monden van mensen die na hun pensionering zijn gaan praten maar
bang zijn dat er alsnog aanslagen worden gepleegd op hun leven. “Het
was een vreselijke tijd en gelukkig ben ik er van af, nu genieten” waren
woorden van diverse mensen uit deze vieze rotte hoek van het systeem.
Het ergste is dat de huidige Openbaar Ministerie afgaat op krantenknipsels en vele onschuldigen schuldig maken door er een verhaal omheen te
fantaseren. Er zijn vele zaken waar rechters vals en bedrieglijk worden
ingelicht. Zo zien we duidelijk dat men niet kijkt wie de daad heeft
gedaan maar personen die “lastig” zijn aangewezen, worden om zo het
leven ontnomen (Pretu) of in ieder geval hun vrijheid. “Tuig, schorem
en ze moeten van de straat af” zijn de worden intern.
Openbaar Ministerie is niets meer dan een politieke partij die uit mag
maken wie een leven heeft of niet. Zij bepalen wie politiek mogen zitten
en alles wat van de andere maffia groep is, vervolgt men of overspoelt
hen met valse aantijgingen en vals gecreëerde bewijzen! Zie de zaken
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Tromp, Schotte, dos Santos en noem ze maar op, allemaal politieke
vervolgingen!
Het komt Nederland nu perfect uit. Maar ik zit te wachten op de dag dat
de politieke OM partij gaat verliezen en er een ware Openbaar Ministerie
komt die kijkt wat werkelijk mis is op dit eiland. Los van vuile politieke
spelletjes, los van de maffia en pedofiele groepjes die hen letterlijk en
figuurlijk bij de ballen hebben. Een eerlijke Openbaar Ministerie is hard
nodig om deze elite beschermende schorem op te ruimen en voorgoed
te geven wat zij verdienen; Levenslang.
John H Baselmans-Oracle

09 May 2017

1024 Aqualectra niet thuis
Vannacht zaten we dan zonder stroom in onze straat, blijkbaar geen
schakelen want de rest van Bou Barber/Dokterstuin was gewoon verlicht.
Dus 08000135 bellen, nummer 1 indrukken daarna weer 1 en toen 1
indrukken en wachten .
Mevrouw Bikker was blijkbaar aan het overwerken en ze kwam aan
de lijn met;
U heeft 1 wachtende voor u.
Na 5 minuten wachten;
U heeft 2 personen voor u!
Toch maar wachten en toen kreeg ik te horen;
U heeft 3 mensen voor u!
DUS steeds meer wachtende voor me, Mevrouw Bikker u telt verkeerd!
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Ik was benieuwd als ik via een andere lijn bel welk nummer ik zou
hebben.
Lijn 2;
U heeft 4 wachtende voor u.
Lijn 1 geeft aan;
3 wachtende dus dat zou kloppen!
Na enkele minuten, lijn 2
U heeft 3 wachtende voor u
Luisteren naar lijn 1
U geloofde het niet :
U heeft 4 wachtende voor u!
Nu beide lijnen kwamen niet verder met optellen of aftrekken en heb
nog 20 minuten beide telefoons aangehoord en ben maar gaan slapen.
Aqualectra
Uw telefooncentrale werkt duidelijk niet en uw mensen slapen dus
blijkbaar ook vanaf 5 uur ‘s middags! Ze nemen simpel op geen een
nummer op!!
Kunt u svp in de toekomst gewoon zeggen:
Als je geen water of geen stroom heeft na 5 uur ‘s middags U HEEFT
PECH GEHAD wij zijn vrij! Kom morgen vroeg maar terug en hopelijk
krijgt u iemand aan de telefoon die kan tellen!!!
Heel triest en misschien moeten we allemaal maar eens gaan stoppen
om deze wanprestatie van een zich noemende Aqualectra nog langer
te betalen.
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John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237

09 May 2017

1025 Mijn hart draait om
Al enkele malen heb ik deze foto voorbij zien gaan en elke keer denk
ik van “Dit is wat leven is”
Een kind puur en dan krijgend een lekkernij en die wil hij dan nog delen
met wildvreemden.
Wij als walgelijke beschermde en decadente mensen doen er alles aan
om zoveel mogelijk de eigen ego te strelen, in belangstelling te staan
en te vergaren via ruggen van anderen.
Dan dit kind;
Niets hebbend en dan toch nog delen!
Mensen wat zijn wij toch ver gedaald in ons menselijk bestaan.
Zelfs dieren hebben nog respect voor elkaar en steunen elkaar.
Wij slachten elkaar af en er is geen gunnen meer bij.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
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1026 Nieuwe vlag van Curaçao
Het was al lang duidelijk, Curaçao zal en moet tot de grond afgebroken
worden!
Nu is het dan zo ver, de laatste zaken worden nu in werking gesteld door
de nieuwste bestuursleden om het eiland Curaçao te koppelen aan de
standaarden van Haïti.
Zo is het beter om dan ook meteen een nieuwe vlag te introduceren
zodat de wereld weet waar ze mee te dealen hebben.
- Geld en alles wat waarde heeft is welkom op ons eiland maar let wel
we laten het wel verdwijnen!
- En de belangrijkste regel is, zoals in Haïti, een mensen leven heeft
geen waarde meer.
Dus klaag niet als je de kogel krijgt!
Leve CuraHaïti
John H Baselmans-Oracle
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11 May 2017

1027 Ik bepaal…
“Ik bepaal in deze rechtszaak” was een uitspraak van een rechter toen
de verdediging haar er op wees dat de stukken niet op tijd voorgelegd
werden en zo hij geen zaak kon verdedigen.
“Ik bepaal in deze rechtszaak” was haar opgelegde doordringende uitspraak waarop de verdediging haar vertelde: “Edelachtbare, dat klopt
maar u staat niet boven de wet! De wet schrijft voor dat ik 3 dagen voor
het proces de stukken in bezit moet hebben en daar heeft de tegenpartij
zich niet aan gehouden”
De rechter zweeg en werd kwaad en stuurde de verdediging uit de zaal.
Toen de verdediging zijn papieren pakte en vertrok werd deze weer
teruggeroepen want de rechter wilde doorgaan met de zaak. Waarop de
verdediging de rechter vertelde dat hij uit de zaal was gestuurd door haar
en zo dus vertrok zoals opgedragen. Verder vertelde de verdediging dat
het geen zin had verder te gaan met de rechtszaak daar de stukken niet
in zijn bezit zijn en er geen zaak kan zijn.
De arrogante rechters hier op ons eiland lijken werkelijk eigen regels en
eigen wetten te hanteren. Dat zien we in vele zaken en zelfs zeer grote
zaken waarbij mensen straffen krijgen van 24 jaren of meer gebaseerd op
roddels die het Openbaar Ministerie vergaard heeft via krantenknipsels,
loze beloftes, afpersen of zelfs martelen!
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Dat de lokale rechterlijke macht daar aan mee doet blijkt hieruit duidelijk
dat het recht niet meer gesproken wordt door onafhankelijke rechters
maar door rechters die manipuleerbaar zijn en de zaken dan niet beoordelen op pure waarheden maar op roddels en zeer maffia/politiek
gerelateerde berichten.
De rechterlijke macht laat dagelijks zien dat ze een verlengde zijn, in de
tang zitten, van de maffia. Ook de manier waarop het gerecht naar buiten
komt via woordvoerders en medewerkers spreekt boekdelen. Het gaat tijd
worden dat hun uitspraken eens door een internationaal hof getoetst gaan
worden. Zullen deze dwalende rechters dan ook veroordeeld worden?
John H Baselmans-Oracle

13 May 2017

1028 Bewezen manipulatie
Al Jaren schrijf ik over de mysterieuze zogenaamde “radarbollen” op
Westpunt.
Buiten de:
Onweersbuien bij heldere hemel
De vele vreemde ontladingen
De rare objecten ‘s nachts boven ons huis
Het weer waar een bepaalde strook van het eiland van 		
regen wordt verstoken
En wolken alsmaar mysterieus oplossen maar ook weer 		
zich uit het niets samenstellen

88

- OMNIS 5 -

Buiten dit alles zagen we ook nu voor het eerst het vreemde verschijnsel
op de radar van onze Meteorologische dienst!
We weten via mensen, die in deze 3 Westpunt “radarbollen” regelmatig moeten zijn voor bepaalde controles, dat er veel apparatuur daar
aanwezig is waar men geen kennis van heeft en die absoluut verboden
is om er over te spreken en ook niet naar het doel van deze aanwezige
technologieën gevraagd mag worden.
Maar in de nacht (rond 2 uur) van afgelopen donderdag (11 mei) naar
vrijdag (12 mei) verscheen op mijn scherm een vreemd fenomeen waaruit blijkt dat vanuit ons eiland het weer duidelijk gemanipuleerd wordt.
Op de radar van de Meteorologische dienst was zeer duidelijk te zien
dat de regenwolken komend van Venezuela met een grote bocht om onze
3 eilanden eerst naar het oosten gingen dan (ten oosten van Bonaire)
naar het noorden gingen en dan boven onze eilanden afdraaiden naar
het westen!
Er was werkelijk een cirkel om onze eilanden heen en alles wat maar
een beetje wolk was draaide om onze eilanden heen. Nu zal de Meteorologische dienst wel met een mooi verhaal komen maar de werkelijkheid is anders. Dit alles is duidelijk een gevolg van vreemde frequenties
vanuit de bollen van Westpunt die vanuit daar uitgezonden worden.
Op de radar was duidelijk de cirkel waar te nemen en het centrum was
duidelijk Westpunt!
De frequenties zijn inderdaad vreemd op deze hoek van het eiland en
het is heel duidelijk dat men niet via deze radarbollen alleen het bootverkeer aan het regelen is!
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Wanneer worden wij als burgers eens beschermd tegen deze vieze
Amerikaanse experimenten?
John H Baselmans-Oracle

14 May 2017

1029 De tijd van verveling
We hebben het al meerdere malen in de geschiedenis terug kunnen lezen;
zodra de mensen zich gaan vervelen dan gaat men zich vermaken in
ongekende seks orgieën, liederig gedrag en men wist niet meer of een
persoon een mannetje of een vrouwtje was!
Nu zijn we weer in die tijd aangekomen waar drugs, seks en geslachtsveranderingen de normaalste zaken zijn. We hebben pedofielen, homo’s
maar ook transgenders en personen met nog zeer mooie verzonnen namen rond deze modegril die menen man en vrouw te zijn. Allemaal zaken
van een zieke geest en tijd onderhevig. Deze zaken zie je nauwelijks
als de mensen druk doende zijn om te overleven in oorlogen of tijden
waar men druk bezig is een bestaan op te bouwen. Het is duidelijk aan
tijd onderhevig en we zagen een soortgelijke barok tijd waar de edelen
niets deden als alleen met elkaar naar bed gaan, geld op maakten aan
feesten en decadente bijeenkomsten waar kinderen werden misbruikt
en waar men twijfelde of men met een man of een vrouw in bed kroop.
Deze tijd zien we nu weer duidelijk terugkomen en het is wachten op de
“big bang” waar alle ziekelijke geesten weer wakker geschud worden
en dat ze moeten zoeken gaan naar eten en een slaapplaats.
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Zoals ik al schreef, vele malen lees je van en over deze tijdperken en
wederom zijn we er weer in beland.
Even om duidelijk te zijn, ik geloof ook niet in wat de diverse geloven
stellen; van het perfecte beeld van een man en een vrouw en het produceren van kinderen in naam van een of andere heilige. En als een vrouw
of man een geweldig leven kan op bouwen met iemand van hetzelfde
geslacht is daar, in mijn ogen, niets mis mee. Maar als de kronkel in
het hoofd zo ver gaat dat je deze zaken aan de grote bel moet hangen
praat je over een ziekelijke geest en een zwaar ego- identiteitsprobleem.
Dat is wat nu weer gaande is en walgelijk te zien is hoe zelfs kleine
kinderen gaan zeggen dat ze zich “voelen” als zijnde een van het andere geslacht en zich laten verbouwen! Dit is simpel een zieke geest
die duidelijk geïndoctrineerd is vanuit de buitenwereld. Je hoort ook
duidelijk alsmaar dezelfde verklaringen van deze ziekelijke personen
die zich om laten bouwen of denken tweeslachtig te zijn. Nee, ik ben
niet conservatief en zeker niet ouderwets en zelf heb ik vele van deze
mensen naast me meegemaakt. Maar alsmaar zie je duidelijk in hun
energie dat deze onzijdige wezens gewoon om aandacht schreeuwen
en dat er vreselijke ego- identiteitsproblemen zijn.
Hoe ik dat kan bewijzen;
Zet een groep van deze geesteszieken op een plaats midden in de natuur.
Laat hen teruggaan in het leven door weer te zien en te overleven van
wat de natuur te bieden heeft. Dan gaan we kijken wie uit die groep
zich nog druk maakt en of deze nog een man of een vrouwtjesrol wil
spelen. De oorlogen en de kenteringen in de geschiedenis laten al duidelijk regelmatig via deze geschreven geschiedenis het resultaat zien.
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Al dat “mannetje/vrouwtje” aandacht is niets meer dan een zieke geest
met grote verveling, schreeuwend naar aandacht voor hun ego en identiteit, geen weg wetend in een leven.
De tijd zal het weer bewijzen.
John H Baselmans-Oracle

May 16, 2017

1030 Vrij zijn
Mensen schrijven de Social Media vol met hun manier zien van vrij zijn.
Je bent pas vrij als……
en dan lezen we de meest gefrustreerde verhalen en veelal afzetten tegen
een systeem, werkgever, instanties en de maatschappij.
Ik ben vrij!
Dat roep ik hard omdat ik van mezelf weet dat ik vrij ben:
Ik doe wat ik wil doen.
Ik werk wat en waar ik wil werken.
Ik leef mijn leven zoals ik het wil leven.
Ik zie de mooie dingen maar zie ook de dingen die een verbetering nodig
zouden moeten hebben in mijn ogen.
Ik verlaat de wereld en kom terug wanneer ik wil.
En ik laat me niet bepalen wat er met mijn leven, mijn energie moet
gebeuren.
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Vrijheid is niet wat er om je heen gebeurt!
Vrij zijn is vanuit je binnenste, je diepe energie en het werken daarmee.
Vrijheid is het kneden van de energie.
Mensen lopen te schreeuwen naar vrijheid maar blijven steken door
alsmaar naar buiten henzelf te kijken.
Wees vrij en laat je energie in je vele dimensies jou het leven beleven
zoals jij je ware vrijheid wil zien.
Wees vrij en kijk in je, niet om je.
John H Baselmans-Oracle

May 16, 2017

1031 Huichelarij of aandachttrekkerij
We zijn in de tijd beland waar mensen vanuit de social media snakken
naar nog meer aandacht en nog meer zand in de ogen gooien van de
lezers.
EN DAN, dan lees je dat we een groep bloggers/journalisten hebben
die zich noemen “Corruption Awareness Columns Curaçao”. De namen
onder andere; Favell Maduro, Denise Vijber, Jeroen Jansen, Yves Cooper, Ariën Rasmijn staan vernoemd en zij gaan Korsou Transparente
helpen en mensen “Aware” maken van wat er gaande is op ons eiland!
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Nu, onze broeken (en rokken) van MKK zakken af want er staan namen
in dit lijstje van personen die juist er alles aan doen om corruptie en onrecht recht te trekken. Personen die mij persoonlijk bedreigd hebben om
zo hun zin te krijgen en zaken op die manier af te dwingen. Dat allemaal
zodat de toeschouwer niet meer weet wat de werkelijke waarheid is.
“Bij god en op Curaçao is alles mogelijk”
En zie hier…. het bewijs!
Al ruim 35 jaren ben ik persoonlijk actief in het aankaarten van zaken
die gekoppeld zijn aan de maffia maar ook bij het signaleren en rapporteren naar vele instanties, datgene wat onmenselijk is of tegen wetten
en regels gebeurt. Dit via ingezonden stukken, bergen aangiftes, brieven
naar regeerders binnen en buitenland, blogs, websites, 16 boeken over
de corruptie op deze eilanden.
Ongeveer 12 jaar geleden bracht ik alles onder in een groep MKK
Movimentu Kontra Korupshon en met zeer grote en machtige namen
achter me hebben we ten onrecht veroordeelden vrij kunnen krijgen,
vele rechtszaken recht getrokken en zijn vele mensen achter de schermen
aangepakt voor zeer misselijke zaken die ze hebben uitgehaald.
Als woordvoerder ben ik de enige die als MKK naar buiten kom met
achter me vele experts in vele zaken. Duidelijk is er een grote groep
die er alles aan doet om mijn mond te snoeren denkende dat dan MKK
zich op zal heffen. Ik werd vele malen bedreigd en tot 3 maal toe is er
een moordaanslag geweest en is door de tijd mij veel materiele schade
toegebracht maar ook veel minder aangename uren opgeleverd. Toch
zijn we doorgegaan omdat niemand weet wie allemaal achter Movimentu Kontra Korupshon zit en zo de groep enorm sterk maakt. De
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pers en bepaalde personen werden steeds feller en de bakken slijk en
zelfs bedreigingen werden over MKK en over mijns persoon uitgestort.
Door de huidige actie en namen en foto’s van bepaalde personen die
verschijnen zien we duidelijk dat corruptie en de maffia ALLE touwtjes
in handen heeft en dat eerlijkheid en integriteit niet meer bestaan op dit
(deze) eiland(en). Nog duidelijker is dat er juiste mensen op de juiste
plaatsen gezet worden om zo de mensen nog meer zand in de ogen
strooien; Personen die het kromme als recht omschrijven dat is de tijd
waar we nu in leven.
Helaas zien we diverse statements geschreven op diverse handen waarvan
bij de persoon zelf bloed aan zijn handen kleeft!
John H Baselmans-Oracle
MKK Curacao

May 16, 2017

1032 “John Baselmans a uni su mes ku e partido nobo”
Met een foto en de conformatie van heer Elvis de Andrade werd er op
16 mei, pagina 10 van de Vigilante ingegaan op een nieuwe partij die
voor 30 mei opgericht gaat worden.
Vreemd is dat ik niet benaderd ben door Vigilante noch andere persgroep
of krant om dit bericht te bevestigen.
Wat is er werkelijk gebeurd:
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Op 11 mei 2017 om 15:55 uur werd ik gebeld door heer Andrade dat
hij me op de lijst van zijn nieuwe politieke partij geplaatst had. In het
1 minuut 11 seconde lang gesprek was mijn antwoord;
“Ik bind me aan geen één politieke partij daar ze allemaal vallen onder
het corrupt systeem”.
Waarop heer Andrade me nog vertelde dat ik zaterdag 13 mei meer
zou horen.
Einde gesprek en ook die bewuste zaterdag heb ik niets meer vernomen
van heer Andrade.
Einde verhaal van John H Baselmans-Oracle en zijn groep MKK met
de lokale politiek!
Jammer dat dit soort suggestieve zaken in de wereld worden gebracht
en erg is dat men op deze manier probeert aandacht te krijgen om politiek en nieuws te voeren.
Politiek is niet de oplossing voor het huidige probleem op Curaçao
en dat is ook de reden dat ondergetekende en MKK een weg hebben
gekozen die veel machtiger en dieper gaat, en de politiek en hun maffia
laat omkomen in hun eigen corrupt systeem!
John H Baselmans-Oracle voert geen politiek, hij voert een strijd alleen met zijn mensen in MKK tegen de corruptie, maffia en het vieze
juridisch systeem.
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Mensen kunnen die strijd volgen via zijn Watamula blog.
John H Baselmans - Oracle
MKK Curaçao

May 17, 2017

1033 Grafische fiasco
17 mei 2017 UTS lanceert hun nieuwe logo.
Werkelijk om te huilen toen het gedrocht zichtbaar werd. Vele mensen
bestempelden het als een TUI variant. Deels is duidelijk te zien dat de
klungelende programmabediener die dit bedacht heeft zeker geen fantasie heeft en sterk zich laat beïnvloeden door andere logo’s . Verder voelt
deze duidelijk niet aan hoe een logo tot stand moet komen.
Deze “pias” die dit logo ontworpen heeft, heeft werkelijk of geen opleiding grafische school gevolgd of heeft zijn / haar lessen niet begrepen.
Buiten dat het symbool wat lijkt op een zeer slechte vishaak, is het ontworpen lettertype werkelijk bij de beesten af en voldoet totaal niet aan
de grafische standaarden. Ik schrijf dit alles omdat ik wel de grafische
studie geheel doorlopen heb en daarnaast vele jaren senior grafisch
ontwerper was in mijn eigen reclamebureaus op zowel Curaçao, Nederland en Amerika.
Vele jaren heb ik samen mogen werken met Setel en UTS (16 jaren)
en altijd deden we het hoogste level bereiken wat in soms zeer korte
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tijden mogelijk was. Maar waar UTS nu in afgezakt is, is in een level
van computer amateurisme met een knoppenbediener zonder enige
grafische kennis.
Laten we hopen dat UTS niet meer betaald heeft dan 250 gulden voor
de moeite. Alles meer is oplichterij geweest of misschien wel vriendjespolitiek.
John H Baselmans-Oracle

May 19, 2017

1034 Achter de controle, identificatie
Men roept allemaal “controle, controle, controle” en “Controle is goed”
en ergens moeten we dat ook toejuichen.
MAAR……..
Wie doen de controles?
Wat controleert men?
En op welke manier controleert men?
Vragen waar grote vraagtekens bijgeplaatst moeten worden, want een
kardinale vraag is:
Zijn alle controleurs en medewerkers in het controleteam zelf wel
gekeurd?
Ze stormen allemaal wel de supermarkten binnen en komen op plaatsen waarvan de gezondheidsdienst zelf de regel heeft gesteld dat men
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gekeurd moet zijn om op die plaatsen zich te mogen begeven en te
werken. Je ziet namelijk Politie/Douane/Immigratie de bakkerij en de
slagerij ingaan. Ook ziet men personen die overal aanzitten. Maar zijn
deze mensen gekeurd voor de meest misselijke ziektes?
Bij de vele berichten en foto’s ziet men artikelen over de datum, maar
inderdaad wettelijk nog gebruikt mogen worden. Je zag bv een potje
kruiden wat niet bederft maar alleen na verloop van tijd de kracht verdwijnt! Dat is niet bedorven zoals men in de media allemaal loopt te
schreeuwen.
Het punt hoe men controleert is een ander verhaal want het is overduidelijk dat het gehele controle team kardinale fouten maakt op de
manier hoe zij te werk gaan. Wettelijk is namelijk bepaald dat je een
huiszoekingsbevel moet hebben om ergens binnen te vallen! Ook wordt
niet naar de eigenaar gevraagd of gemeld aan de op dat moment verantwoordelijke manager dat men onderzoek gaat doen in hun gebouw!
Erger nog, men komt binnen zonder zich te melden en zonder papieren
te overleggen. Ook is het heel frappant dat niet een van de controleurs,
politie of een van het zogenaamde team zich kan identificeren. Jan en
alleman kunnen zich voordoen als controleur! Een simpele regel die
ook in de wet staat dat elke agent / controleur zich moet identificeren
als er om gevraagd wordt.
Controle is heel goed maar is het dan niet zo dat het controle orgaan
zelf zich eerst eens moet verdiepen in wetten en regels hoe een controle
uitgevoerd moet worden? En is het niet normaal dat ook zij zich aan
deze regels moeten houden?
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Hoe kan je anderen wijzen op onrechtmatigheden als je zelf illegaal
en tegen de wet bezig bent? Blijkbaar ook nog zonder kennis. Maar
gelukkig heer Gois heeft het publiek en harde schreeuwers om kunnen
kopen met een feestje en iedereen is weer tevreden.
John H Baselmans-Oracle

May 20, 2017

1035 Logica
Gisteren waren de kleinkinderen van 6 en 8 jaar bij ons op visite voor
enkele uren. Op een gegeven moment waren we aan het praten over
spoken. Ik vertelde hen dat er spoken bestonden en dat ze ook wel eens
in ons huis te zien waren. Nu, deze bewering werd volmondig ontkend
en ik als oude opa wist er niets van.
Na ongeveer 30 minuten lag deze oude opa even op zijn bed en kwam
op het idee zijn hoeslaken over hem heen te gooien en dan naar de kinderen te lopen. Onder luid boegeroep op naar de kinderen die beiden als
sprinkhanen wegvlogen en bij oma op schoot zaten. Na de geslaagde
spookpoging kwam de kleine meid van 6 naar me toe en vertelde me
heel duidelijk dat dit een nepspook was want spoken zijn wit en hebben
geen strepen!
Kinderen, heerlijk en een geweldige wereld waar zij mee bezig zijn.
Was ik nog maar kind, wat een heerlijke logica!
John H Baselmans-Oracle
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May 21, 2017

1036 Clubjes , verenigingen en hun geldelijke bijdrage
Men wordt ermee dood gegooid, mensen gaan zich verenigen en de
clubjes vliegen als paddenstoelen uit de grond. Men heeft de mooiste
plannen en de beloftes zijn een paradijs hier op deze aardbol. Wat me
alsmaar opvalt is dat het personen zijn die zwaar tegen alles zijn wat er
nu gaande is. Men is tegen het hele systeem en men schopt tegen elke
kop die men maar tegenkomt. Men wil niet mee doen aan dit systeem
wat totaal rot is en bedorven. Maar dan komt de dag dat men zich wil
verenigen en dat eendracht macht maakt! Men gaat dan praten over
notarissen, banken, PayPal, Bitcoin en men draait zich in elke kronkel
als er maar geld los komt van het geheel.
63 levensjaren lang heb ik geen rode rotcent en leef mijn leven zoals ik
meen dat het leven geleefd moet worden. In mijn gehele leven heb ik
nog nooit iemand een cent gevraagd, geleend laat staan aangenomen.
Toch zijn in de vele jaren vele zaken veranderd en aangepakt. Was het
woord maffia 8 jaar geleden nog een vreselijk woord en heeft men mij
daarmee proberen te hangen nu is het woord voor in de monden van
vele mensen. De gevangenis wordt van alle kanten aangepakt en grote
bedrijven merken dat er wat mis gaat in hun bedrijfsvoering. Ook justitie wankelt en de politiek is een openbare kleuterklas. Leden van de
freemesons worden levenslang geschorst en ten onrecht veroordeelden
worden in een keer vrijgesproken. En als laatste rechtszaken klappen
uit elkaar door het scheve recht wat gesproken wordt.
Dat is allemaal gebeurd zonder clubjes, verenigingen en geld aannemen!
Als compleet onafhankelijk wezen op deze aardbol dacht ik duidelijk
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bewezen te hebben dat men via, volgens velen, “vreemde” krachten veel
kan bereiken. Door mensen anders te laten denken en zo ook handelen,
komen de meest geheime zaken vrij en worden ook zaken soms onverklaarbaar opengetrokken. We zien het nu in de lokale gevangenis waar
zelfs Nederland nu hele afleveringen aan besteedt op hun nationale TV
ondanks dat we een liegende directeur hebben en een walgelijke justitie
en een boycot. Dan nog komen beelden de wereld in en niemand weet
hoe dit allemaal gebeurt.
Rustig zittend in mijn bureaustoel en dat met een brede lach gebeuren
al deze zaken. Want zelfs met alle mediastilte en mij afsluiten van alle
beschikbare lijnen blijft mijn werk doorgaan. Nog steeds vist justitie en
de veiligheidsdienst wie mijn contacten zijn en hoe het allemaal werkt.
Allemaal zonder geld, banken en mensen die men zou kunnen aanwijzen.
De kracht zit ergens anders dames en heren van het slaafse systeem. De
kracht heb ik bewezen en hanteer ik elke seconde van mijn leven. De
ware personen die wat veranderen weten we waarmee we bezig zijn.
John H Baselmans-Oracle

May 21, 2017

1037 “Democratische wetten”
Toen ik dat las leek het er op dat een kind tegen me vertelde dat hij wel
/ niet naar school gaat!
Bij alle wetten en regels die, tot de dag van vandaag zijn geschreven en
gehanteerd worden, heeft democratie totaal niets te maken met wetten!
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Wetten zijn juist het tegenovergestelde van democratie.
Bij een ware democratie heb je geen wetten nodig want dan zijn het de
universele regels gesteld door de natuur die als leidraad gelden.
Het is werkelijk ongelofelijk dat de mensen zo ver gehersenspoeld zijn
dat ze geloven in democratische wetten!
De vraag is dan:
Hoe ver is de mens reeds gehersenspoeld?
Hoe ver is het huidige systeem heerser over de mensheid?
In ieder geval is het duidelijk dat men dus gelooft in democratische
wetten die vanuit een corrupt justitieel apparaat het volk onderdrukt
en afperst.
John H Baselmans-Oracle

2017

1038 Brandbrief MKK over de SDKK gevangenis is
aanleiding geweest voor uitzending RTL5
We konden het lang niet naar buiten brengen maar nu is het dan zover.
RTL5 heeft de gevangenis doorgelicht en hebben
Nederland en de voormalige Antillen zelf kunnen zien hoe de directie
van SDKK de gevangen als beesten behandelt! Praten we nog niet over
de vele dwalingen van justitie die iedereen maar op laat sluiten die hen
niet zint.
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Het staat nu vast en het is vreselijk te zien dat zoveel mis is onder de
vlag van Nederland op dit eiland.
Mijn dank aan heer Ewout en RTL5.
John H Baselmans-Oracle (MKK Curaçao)
https://www.rtl.nl/video/eff73883-7ced-3d8f-8c45-a5cf5d5beb77/

May 23, 2017

1039 De verwarde BAH woorden van heer Hendrik Schotte
Via via, want zelf ben ik geblokt, heb ik de volgende post mogen lezen
van heer Hendrik Schotte:
“JOHN BASELMANS, EEN ZOGENAAMDE WAARHEIDSZOEKER
EN ZOGENAAMDE PEDOFILIE BESTRIJDER
In zijn digitale krant zegt hij, dat ik een goede vriend ben van de koning.
Een lachertje.
Hij beweert dat Zuid-Amerikanen de moord op Helmin Magno Wiels
hebben gepleegd. Een bliksemafleider-techniek!
Blijkbaar heeft hij Elvis Andrade zoveel dingen wijsgemaakt, dat hij
blijkbaar lid is van de toekomstige politieke partij van Elvis. Ik heb
Elvis gewaarschuwd voor deze man.
Hij vertelt de leugens van Vrijmetselaren, die pro rekolonisatie zijn. Juist
daarom hebben ze ervoor gezorgd middels een “house nigger” dat ik
de hoogste functie in de plaatselijke Vrijmetselarij niet zou krijgen. En
diezelfde “house nigger” heeft me eruit gezet omdat ik bepaalde leden op
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de hoogte had gebracht van een brief van mij, die niet voorgelezen werd.
DE RECHTSKAMER VAN DE ORDE HEEFT DE ONTZEGGING
UITGEVAARDIGD DOOR DIE HOUSENIGGER OPGEHEVEN/
ONGEDAAN GEMAAKT.
Maar ik ben niet met haatgevoelens gebleven, want ik heb Elvis sinds
enige tijd precies uitgelegd wat de Vrijmetselarij is. De Vrijmetselarij
heeft niets te maken met de Illuminati bijvoorbeeld.
Nu is John bezig af te tasten wie in mijn verschillende groepen zijn om
hun allerlei dingen op de mouw te spelden. BAH.”
Tot zo ver het relaas van heer Hendrik Schotte waar duidelijk uit blijkt
dat heer Schotte niet kan lezen en probeert een vieze groep, ondanks
zijn eigen geleverde bewijzen, te blijven beschermen.
Ten eerste:
De getuigenverklaring Wiels is compleet en is gebaseerd op getuigen
en over bikkelharde feiten. Vandaar ook de aangiftes bij OM, PG en
min Jus van die tijd.
Ten tweede:
John H Baselmans-Oracle heeft zich NOOIT aangesloten bij een politieke partij van heer E. Andrade. Heer Andrade heeft mijn naam (mis)
gebruikt. Heer Andrade gebruikt blijkbaar vele van mijn woorden en wil
ze gebruiken voor politiek gewin, waar ik totaal niet achter sta.
Ten derde:
Heer H Schotte u bent vergeten de gesprekken op Grote berg met uw
vrijmetselarijvrienden Anthony S., Lena K., en Rafael L. waar we
samen aan de tafel zaten en u mij vroeg te stoppen met het schrijven
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over kinderleed! Ook was het uw vrijmetselarijvrienden, die in contact
staan met het koninklijkhuis, die mij enkele malen bedreigde en was
het Lena K. en Anthony S. die het lef hadden om te vragen om lokale
kinderen te “leveren”!
Met contact gehad te hebben met de grootmeester van Nederland zijn
er maatregelen genomen als ik hem moet geloven.
Verder als extra informatie heer Hendrik Schotte, John H BaselmansOracle is geboren langs een kasteel in Waalre waar de vrijmetselarij
Phillips elite bij elkaar kwamen in hun “tempel” achter in een grote
ruimte. Ik heb als klein kind enkele ritualen kunnen zien van deze
vrijmetselarijclub en ben ook regelmatig weggestuurd door uw zogenaamde goedbedoelende leden van deze club. Dat allemaal maakte me
nog nieuwsgieriger en ben me in deze materie vast gaan bijten voor 63
jaren lang. Door ritualen te lezen van uw club en zelfs op schrift heb
zien staan hoe bepaalde offeringen gaan, en die zelf gezien te hebben,
denk ik dat ik beter weet hoe deze zeer gevaarlijke club werkt en met
de mensheid omgaat. Overigens heb ik NERGENS geschreven dat de
Freemasons een deel van de Illuminati zijn daar u en ik weten hoe de
werkelijke piramide is.
Er is geen “aftasten” meer bij daar ik de structuren ken en de agenda’s
achter de freemasons door en door ken. Dit is dan ook nog door vele
nog huidige en diverse ex leden allemaal bevestigd. U was daar een van
heer H Schotte en ik ben u daar dan ook dankbaar voor.
Dat u het BAH noemt is inderdaad zo want u heeft veel op uw geweten
en dat is zeker BAH.
John H Baselmans-Oracle
106

- OMNIS 5 -

May 26, 2017

1040 Waarom willen bepaalde mensen het oude systeem
aanpakken en terneerslaan met de middelen van
datzelfde systeem?
Al geruime tijd schiet deze vraag alsmaar door mijn hoofd na het blijven
herhalen en zien van postings en stukken op mijn PC.
Hoe kun je iets aanpakken als je het doet via juist die regels die je aan
wilt pakken?
- Men vraagt en werkt met geld.
- Men werkt via het corrupte rechtssysteem.
- Men gebruikt de slaafse wetten.
Uit dat alles is duidelijk dat de denkwijze van deze mensen is blijven
steken in juist wat hen slaaf gemaakt heeft. Namelijk het oude systeem!
Afgestompt en kennelijk niet erg in hebbend dat ze puur bezig zijn tegen
het systeem en zoals het systeem het juist wil! Men heeft niet door dat
veranderingen er pas komen als men totaal het gehele oude systeem en
gedachtegang hierachter laat varen.
Helaas we hebben momenteel vele “lichten” en “vrijheidsstrijders” die
alsmaar bonken tegen loden deuren puur omdat ze de kern niet begrepen
hebben van het losmaken van wat ze aan het bevechten zijn. Met al hun
licht en al het alternatief zijn, zijn ze helaas een nieuwe groep zoals we
duizenden groepen hebben in kerken en clubjes.
Wil je werkelijk veranderingen is er duidelijke een weg die buiten om
het systeem is. Gebruik niet de attributen die het systeem zelf gecreëerd
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heeft! Werk met de attributen waarvan het systeem zelf bang is en ons
probeert alsmaar het bestaan daarvan te verzwijgen.
John H Baselmans-Oracle

May 26, 2017

1041 Open brief naar alle Kamerleden,Politici Justitie in
Nederland en Curaçao
Openbaar Ministerie Curaçao; JIJ BENT DE SCHULDIGE
We hebben het al meerdere malen over gehad en in het boekje “Pech
gehad” zijn ook enkele zaken aangehaald waarbij het Openbaar Ministerie mensen aanwijst als zijnde “schuldig”.
Zodra er een moord of zwaar delict is gepleegd weten de lokale Officiers
van Justitie niet snel genoeg om iemand aan te wijzen als zijnde “de
dader”. Zo zitten vele veroordeelden, door schuld van dit corrupt handelend Openbaar Ministerie, onschuldig vast in onze SDKK gevangenis
en de gevangenissen op Aruba, Bonaire en st Maarten. Alle gevangenissen onder de Nederlandse vlag vallend en allemaal gevuld met vele
onschuldigen door een falend rechtssysteem wat op onze eilanden een
eigen weg is ingeslagen.
Na vele gesprekken met mensen uit deze justitiële hoek blijkt duidelijk
dat men inderdaad personen aanwijst en dan de nog belastende verklaringen er om heen plakt! Het zogenaamde bewijs is dan door een rechter
moeilijk te beoordelen of hij/ zij werkelijk het delict heeft begaan.
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We weten als MKK dat onder andere Arthur Hoogesteger maar ook
Shairon Poulina door Openbaar Ministerie aangewezen slachtoffers
zijn van een corrupt justitieel apparaat.
Waarom Openbaar Ministerie mensen aanwijst is duidelijk want de
Officier van Justitie wil laten zien dat alles snel opgelost kan zijn.
Deze mensen maken er een sport van om mensen hun leven totaal te
vernietigen door hun halve werk en hun ego te strelen. We zagen het
ook in de zaak van Spelonk waar zeer grove fouten door de Officieren
en Openbaar Ministerie gemaakt zijn en zelfs valse verklaringen, valse
handtekeningen, vernietigen van werkelijk bewijsmateriaal, martelen en
afpersen er aan te pas is gekomen om zo twee mensen aan te wijzen en
te laten veroordelen. Door de valse verklaringen en het afpersen door
deze justitiële heren kon de rechter niets anders doen dan deze justitiële
club te geloven en de zogenaamde moordenaars te veroordelen.
Hetzelfde zien we nu ook in diverse zaken zoals bij de heren Arthur
Hoogesteger en Shairon Poulina maar ook in de zaak Wiels waarbij
alles verdraaid wordt om zo maar niet de indruk te wekken dat ook
hen “aangewezen” zijn als moordenaars. Overigens in de zaak Wiels
zijn NIET de ware moordenaars vastgezet. Door verklaringen van de
zogenaamde moordenaars naar intern werkende personen toe blijkt dat
de bekentenissen door martelen zijn verkregen!
Er zijn bewijzen voor al die zaken en bij diverse gevallen is men druk
doende om herziening aan te vragen. Maar deze wordt door een corrupte
Openbaar Ministerie niet toegewezen om drie redenen;
Reden 1:
Gezichtsverlies.
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Reden 2:
Bang zijn dat de ware toedracht naar boven komt zoals vervalsingen,
martelen en aanwijzen van onschuldigen.
Reden 3:
Bang dat er miljoenen aan schadeclaims aangevraagd worden als de
werkelijke papieren naar boven komen en de persoon vrij van de opgelegde daad wordt gesproken.
Openbaar Ministerie Curaçao, maar ook op de andere plaatsen op de
voormalige Antillen, doen er alles aan hun vieze handelswijze te verbergen en in de doofpot te stoppen alleen omdat ze bij onmachte zijn de
ware daders te vinden en/of omdat de ware daders belangrijke mensen
zijn die buiten alle criminele activiteiten moeten blijven! Dat laatste is
heel veel de reden van deze maffiapraktijken.
Dit alles maakt dat het Openbaar Ministeries niets meer is dan een
maffia groep. Een groep die niets beter is dan de andere wereld drugs,
witwas-maffia maar dan met die verschillen dat deze Openbaar Ministerie maffia beschermd wordt door Nederlands/Antilliaanse wetten en
hen zo machtig maken dat ze onschendbaar zijn.
Wie gaat dat doorbreken?
Wanneer worden onschuldigen zoals Arthur Hoogesteger en Shairon
Poulina vrijgesproken via een herziening?
Waar is het ware recht?
Waar is Nederland en hun zogenaamde integriteit?
Of moeten we weer, zoals bij de zaak Spelonk, diverse zaken verzwijgen om bepaalde Officieren van Justitie en het Openbaar Ministerie te
vrijwaren van elke blaam?
110

- OMNIS 5 -

John H Baselmans-Oracle
MKK Curacao (Movimentu Kontra Korupshon)

May 27, 2017

1042 Wetten
Welke wet dan ook, hoe deze ook heten mag, vandaan komt of achtergehouden wordt. Elke wet is om de mens te plaatsen als een slaaf!
Om via wetten het systeem aan te pakken is het meest zinloze wat je
kan doen en zal altijd op den lange duur het systeem winnen en dienen!
Neem de weg die het systeem vreest en men zal vrij zijn.
John H Baselmans-Oracle

May 28, 2017

1043 Het doel missen
Het systeem is aan de winnende hand en als het op deze manier doorgaat
is het duidelijk dat hun manier van mensen aanpakken aan het slagen is.
Verdeeldheid is er als nooit te voren en alles wordt er aan gedaan om
deze verdeeldheid nog te versterken. Door haat en verderf te zaaien
maar ook door vele valse berichten en beweringen als waar te lanceren
kunnen de mensen niet meer de kern zien.
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Men woont weer op een platte aarde, jezus is je buurman, iedereen zit
in een clubje en elke vrouw met een hoofddoek is de vrouw van een terrorist! Men is compleet doorgeslagen en er is in de miljarden berichten
geen kern meer te vinden.
Ik scrol elke morgen even door de postings van Facebook maar ook
Twitter en zie dan dat de mensen geheel hun weg kwijt zijn; Schreeuwend, opleggend, afdwingend, dreigend en persoonlijk wordend.
Waarheidsstrijders komen als paddenstoelen naar boven en iedereen
ziet het licht en de veranderingen zijn volgens hen in volle gang! Men
klampt zich vast aan goeroes, stenen, mooie plaatjes en voorwerpen.
Maar ondertussen valt men elkaar aan, blokt elkaar als er een andere
mening wordt gegeven of gewezen wordt op onjuistheden en het lijkt
wel dat de mensen verstrengeld zijn in een dimensie die niets bijdraagt
aan het huidige leven. Zombie wereld is gecreëerd!
Wereldwijd worden mensen afgeslacht en vermoord, ziektes worden
uitgezet en nieuwe wapens worden uitgeprobeerd. Buiten dat wordt
er vreselijk gerommeld met onze toevoer van energie en frequenties.
Dat allemaal niet alleen op deze aardbol maar ook in de verdere ruimte
waar de mens bezig is zijn macht op te leggen. Maar de mens maakt
zich druk over Hassan achter in de straat en Mien met haar hoofddoek
allemaal lopend op een platte schijf! Verder moet het systeem aangepakt
worden via rechters die krom spreken! En blijft men verstrengeld in
de wereld van geld, macht en ego en dat met de menselijk geschreven
wetten als waarborg!
Het systeem heeft de mensheid precies op het punt waar ze hen willen
hebben. Het systeem bepaalt en men weet niet meer wat er werkelijk
gaande is op deze aarde. Men gaat aan de kern voorbij en men denkt het
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systeem aan te kunnen pakken via hun eigen ontwikkelende wapens!
Let wel: Een vijand komt naar buiten met het wapen wat hij het sterkste
vindt. Dus is het een zeer domme gedachte om dat wapen te gebruiken
tegen deze vijand!
Men creëert pijn, verdeeldheid, angst en men overspoelt de mens met
fake nieuws, valse berichten en met gemanipuleerde woorden. Het
lijkt erop dat het systeem de strijd gaat winnen want de mensen zijn
in de informatie getrapt die vele jaren hen voorgehouden is. Ja, ook u
zogenaamde wakkere persoon. U plakt informatie aan elkaar en ziet
dan volgens u de waarheid. Illuminatie, Freemasons, Vaticaan en vele
andere groepjes! Ja, ze hebben een structuur maar helaas doordat men
er niet werkelijk in hun ritualen en hun geschriften verdiept, pakt u wat
juist zij willen hebben dat u ziet! Deze groepen zijn nog nooit zo sterk
geweest dankzij uw denken en uw creëren. Ze doen nu openlijk hun
werk en hoeven dat niet meer te doen achter gesloten deuren.
Weinige beseffen:
Het is uw energie waar u nu tegen vecht, niet die van uw tegenstander!
John H Baselmans-Oracle

May 28, 2017

1044 The Core
We horen het alsmaar, mensen willen zaken compleet omgooien en
veranderen. Het systeem deugt niet, is corrupt en de rijken worden
rijker en we hebben steeds meer armoede, onvrede maar ook angsten
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en boosheid. We zijn van het werkelijke menselijke bestaan compleet
afgedwaald en iedereen is op zijn manier op zoek naar vrijheid en een
eigen leven.
Maar wat zie je bij deze “vrijheidsstrijders”?
Deze mensen houden zich vast aan oude levenspatronen, ze blijven
vasthouden aan hun hebbedingetjes, hun geloven, maar ook blijft geld
een belangrijke rol spelen in hun weg naar de dan zogenaamde vrijheid.
Het vasthouden aan oude patronen en daarnaast wel het aanvechten van
de gevestigde orde is totaal tegenstrijdig! Tegenstrijdigheden waarvan
je al meteen ziet dat het mis gaat lopen.
Strijden tegen een systeem wat al duizenden jaren gaande is werkt niet
als je hun “tools” gebruikt. Zaken aanvechten via de kleine regeltjes van
de wet en het vanaf zien te komen aan de geldelijke verplichtingen gaan
niet lukken als je het via de regels van dit systeem aanpakt.
Je ziet dan mensen al hun bezittingen verliezen, hun huis, hun vrienden
en dat allemaal schuld van banken of een rottige wet of regel die het
systeem mee blijft komen. 3 - 5 jaren en je bent alles kwijt, bent gestempeld als zijnde psychisch onstabiel en het systeem gaat dan zover dat
men mensen opsluit in psychiatrische inrichtingen of zelfs vermoordt.
De slachtoffers die de strijd zijn aangespannen worden uitgeschakeld
en razen en tieren in hun tijdelijk onderkomen, ander land of in hun cel.
“Zie hoe slecht de maatschappij en hun systeem is met hun clubjes!” is
wat je alsmaar leest waar de frustratie vreselijk hoog is en men ook nog
eens persoonlijk bij aanvalt, beschuldigt en bedreigt. Wat een rotwereld
wat een vreselijk systeem.
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Ja!
Het is een vreselijk systeem! Maar waarom bevecht men dit systeem
met hun eigen wapens?
Waarom denkt men dat je dit aan kan bevechten op deze manier?
Vele jaren heb ik vele misstanden aangevochten en vele er van gewonnen of zijn ze een andere twist gaan krijgen. NIET EEN van deze
misstanden heb ik aangevochten zoals het systeem het wilde en stelde
maar op de manier ik het wil doen. Door mijn tegenstanders hun eigen
regels en wetten te leren begrijpen (praat ik niet over de vele wetboeken
en verdragen, maar hun persoonlijke regels in hun clubjes) is er een
zee aan mogelijkheden open gegaan waar deze zogenaamde elite geen
antwoord op hebben en hun eigen zwakke punten zijn! Lees de maar
eens de protocollen van Zion en zie hun zwakheden, hun denken en
hun manier van werken.
http://www.place4free.com/Downloads/Books/Interesting/
The_Protocols_of_the_Learned_Elders_of_Zion.pdf
Het zijn zij die bang zijn nu en daarom er alles aan doen om mijn pen
en mond te snoeren.
Beschreven in al diverse boeken blijkt dat men het niet wil of kan begrijpen wat deze wegen zijn. Daarom zal ik in mijn Watamula blog me
nog alleen beperken tot enkele stukken en zal me niet meer verder verdiepen in de afleidingen die het systeem met zijn maatschappij dagelijks
verkondigen op vele plaatsen. Rechtszaken, praten, afdwingen en onder
ogen brengen heeft verder geen zin. De tijd is reeds begonnen de andere
weg in te slaan en het systeem met hun manier van werken, opleggen,
bepalen en leven, te laten gaan en die weg in te slaan waar het systeem
geen vat op heeft en zelfs vreest. De weg van een zelfstandig mens vrij
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van geld, hebbedingetjes en beperkingen via een corrupte wetgeving.
Al vele malen heb ik de weg besproken en heb ik het de laatste 10 jaren
overduidelijk bewezen dat het werkt en dan nog lees je over en over
het bonken en schoppen tegen een gevestigd systeem dat alleen sterker
wordt door de ondoordachte acties en reacties.
Er zijn wegen, meerdere zelfs maar blijkbaar is de angst en het vastklampen aan het bekende nog steeds de kracht van het systeem bij al
deze mensen die schreeuwen, roepen, tieren, wetten en regels negeren
en dwarsliggen. De weg zoals het systeem het wil!
Denk hier eens over na.
John H Baselmans-Oracle

June 06, 2017

1045 Moorden van kinderen
Sociale media, onbeperkt buitenlanders en alle geloven en rassen op een
kluitje gooien. En dan raar vinden dat er ziekelijke geesten zich vergrijpen aan kinderen en tieners? Zelfs de elite en de Katholieke heiligen
kunnen hun handen niet thuis houden en bij de elite zijn er gasten die
baby’s moeten verkrachten en afslachten.
Waarom staat men dan vreemd van te kijken dat er nu een golf van
verdwenen kinderen is?
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Mensen, ga wakker worden de wereld heeft zijn punt bereikt.
Het punt van de totale afgang van de mensheid, terug naar het dierlijke.
Beschreven in de protocollen van Zion.
John H Baselmans-Oracle

June 08, 2017

1046 De eerlijkheid rond de SDKK gevangenis
Heel toevallig komt nu eruit dat blijkbaar achter de illegale bakkerij
van de firma HHB een heer Navarro zit! De ex-minister van justitie die
jaren geprobeerd heeft mij en onze groep MKK het leven onmogelijk te
maken doordat we vele van zijn ongure praktijken aangekaart hebben.
Dat volgens interne rapporten en verklaringen van personeel van deze
SDKK gevangenis.
Een ex-minister van justitie die blijkbaar dus achter vele vuile was zit
rond deze lokale SDKK gevangenis en afgeschermd wordt door een
heer Floran als zijnde directeur van deze instantie. De wapenhandel,
gesjoemel met waardebonnen, corrupte bewaarders, vervalsen van
rapportages, martelen en veel goederen die verdwijnen die voor de
gevangenen bedoeld zijn en betaald zijn uit de landskas maar nooit bij
de gevangenen zijn gekomen, om maar enkele zaken te noemen. Geen
wonder de openlijke aanvallen van deze heren naar ons toe maar ook
de vergeldingsacties naar personeelsleden waarvan heer Floran en de
toenmalige minister vermoeden dat deze de klokkenluiders zijn.
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Men gaat goed in de fout en de corruptie in de gevangenis en hun
voormalige minister van justitie met zijn directeur zijn nu blijkbaar
naar buiten gekomen.
Eerlijkheid duurt het langst heren Navarro en Floran, de rest zal zeker
nog volgen mits de pers er werk van wil gaan maken.
John H Baselmans-Oracle

2017

1047 Wie is de moordenaar en de opdrachtgever?
Al jaren geef ik aan wie achter vele moorden zitten en
worden de namen bekend gemaakt. Alle namen staan vernoemd in
dit boek. Maar zowel OM als jantje publiek horen liever cowboy
verhalen gekoppeld aan leugens.
Boek “Names”
John H Baselmans-Oracle

June 11, 2017

1048 IT’S GENOEG GEWEEST
Duizenden pagina’s geschreven in 64 boeken!
12 jaren FB en verdere sociale media, er is genoeg geschreven!
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IK STOP!! en ga verder met mijn eerste liefde.
Mensen lezen niet, willen niet begrijpen en blijven dom ratelen over
reeds achterhaalde zaken.
Geen berichten meer, geen verloren energie naar mensen toe die niets
beters willen.
FB en verdere sociale media is voor mij afgelopen en wat ik te zeggen
heb zal nog via mijn blog gaan.
Mensen die werkelijk lezen nemen die moeite.
Het gaat u allen goed.
John H Baselmans-Oracle

June 13, 2017

1049 Het is geen opgeven
Vandaag, na 2 dagen geleden gestopt te zijn met de sociaal media, blijf
ik berichten en mails krijgen waarom ik opgegeven heb?
Nu, ik kan je vertellen dat ik de laatste ben die zal opgeven! Ik ben alleen
een andere weg ingeslagen en vecht zaken aan alleen nog op dezelfde
manier zoals het systeem ons bevecht. Na jaren lang de geschriften en
ritualen doorgenomen te hebben is mij duidelijk geworden dat vechten
zoals we op de vele sociaal media zien precies is wat het systeem wil.
Men weet de raddraaiers en de mensen hun gedachten die over en weer
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geplaatst worden. De opzet van al de vormen van sociaal media is een
ware overwinning aan het worden voor de wereldmachten.
Gezien ik nu duidelijk de weg zie die ingeslagen moet worden, op een
Jezuïeten/ vrijmetselarij manier de zaken aanpakken, is het mogelijk als
eenling veel teweeg te kunnen brengen. Iets wat in diverse geschriften
naar boven komt, waar men praat over het grootste gevaar namelijk “die
eenling die de meeste macht heeft”.
De strijd gaat door maar nu dus op een andere wijze.
Een vriendelijke groet,
John H Baselmans-Oracle

June 18, 2017

1050 Weekje verder
Het is nu ongeveer een weekje geleden dat ik gestopt ben om me te laten
horen via de diverse sociaal media.
Vanmorgen met een bakkie koffie en zittend op een van de mooiste plekken van Curaçao besefte ik dat de nieuwe weg ingeslagen, veel meer
kansen tot slagen zal hebben dan het alsmaar aandragen van de bewijzen
dat het goed mis is op deze aardbol. Nu wetende wat er werkelijk gedacht wordt door de elite en hun clubjes zijn alle puzzelstukjes in elkaar
gevallen en is de weg om groots de zaken aan te pakken overduidelijk.
Een regering te laten vallen is een simpele zaak en om wereldwijd grote
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zaken om te gooien is een kwestie van de juiste parameters uit te zetten.
De vrees die beschreven staat bij de vrijmetselarij is overduidelijk, de
vrees voor de eenling.
Laat net een artikel opduiken van het programmeren van DNA wat bewezen is door een groep professoren! Geweldig, want voor wat betreft dat
programmeren is men duidelijk bang bij de hoogste elite. Want wat zij
doen met het volk kan een eenling doen met elke groep op deze aardbol.
Er zijn geen oorlogen nodig, geen chemicaliën of het machtsmiddel geld.
We zien nu de geweldige en vernuftige cyber aanvallen en computers die
zelfstandig worden en zelfs een eigen taal hanteren. Ik schreef langere
tijd geleden over Xirtam en deze Xirtam is volop in werking en is in de
wereld van techniek niet meer tegen te houden.
Naast het losrukken van de elektronica van hun meesters is het een kleine
stap via de DNA manipulatie en werken met energie en frequenties om
gehele groepen mensen op andere gedachten te laten komen en zich te
laten keren tegen de stugge en sterk verouderde systeem wat via de eliteclubjes haar antwoorden blijft zoeken via hun niet begrepen ritualen.
Overigens ritualen die ze totaal verkeerd interpreteren en de zeer sterk
verbasterde leer daarvan; alsmaar blijven plaatsen vanuit het verleden.
Vanmorgen besefte ik waarom men mij afsluit van alles wat communicatie is en waarom alles wat pers, TV, Radio en zelfs internet afgekapt
wordt als mijn naam genoemd wordt. De kracht van de energie, waar ik
al geruime tijd mee werk, heeft vele mensen bang gemaakt en hen zelf
in de oude spiraal van het verouderde systeem geplaatst. Het zijn geen
spelers meer net zoals de politici en de gehele justitie die duidelijk te
kort komt tegen de macht en kracht van frequenties en energie.
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Zoals ik al meerdere malen schreef, men kan alle kanalen rond mijns
persoon afkappen maar juist dan zal de boodschap meerdere mensen individueel bereiken! Het spel is gespeeld en voor mij is mijn doel bereikt.
De weg is ingeslagen en voor mij is het alleen nog deze frequentie en
energie uit te blijven stralen. De rest is voor de ontvanger van deze kracht.
Even weer een slokje van mijn koffie en het uitzicht van de zee opnemen en de energie doet de rest. Dank je voor die elite groepen en hun
geschriften die me de weg gewezen hebben waar zij zelf bang voor
zijn. Geschriften waarvan nu duidelijk de bewijzen elke minuut van
de dag ontvangen worden. Dank u heren. Dank u geschiedenis van de
onderwereld en hun macht.
John H Baselmans-Oracle

2017

1051 Roger Bos wordt nieuwe PG
De Rijksministerraad heeft vandaag op voordracht van de ministers van
Veiligheid en Justitie in het Koninkrijk, Roger Bos benoemd tot nieuwe
Procureur-generaal (PG) van Curaçao, Sint
Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius Bos is sinds 2012 Hoofdofficier van Justitie van het Parket in Limburg en sinds 1999 in diverse
leidinggevende functies werkzaam bij het Openbaar Ministerie in Nederland. Hij heeft een ruime ervaring binnen het OM en is zeer gericht
op interne en externe samenwerking.
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Reactie over dit stuk:
Heer Bos is weer zo’n “dump” persoon vanuit Nederland
en is een persoon waar in Limburg (zijn vroegere werkgever OM) een
schrikbewind voerde bij justitie. Luister dit filmpje maar eens;
Angstcultuur binnen OM Limburg
https://www.1limburg.nl/angstcultuur-binnen-om-limburg
John H Baselmans-Oracle

2017

1052 Opmerkelijke discussie
“Mensenhandel en Mensensmokkel effectief aangepakt in Caribisch
Nederland”
John H Baselmans Gaan ze de vrijmetselarij aanpakken heb al wat
namen voor hen.
Rene Caderius Wat moet die jaloerse opmerking over vrijmetselarij
hier in dit verband?
Johanna Leonarda
Johanna Leonarda Rene Caderius,jij bent toch niet zonder reden vertrokken bij club,of vergis ik me!??
Rene Caderius
Rene Caderius Dat maakt nog niet dat ik verdacht makende opmerkin-
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gen zou maken. De doelstellingen zijn gewoon idealistisch alleen de
samenstelling van een loge kan teleurstellend zijn.
Zelfreflectie en bouwen aan jezelf blijven prima. Wat sommige mensen
ervan maken is een ander verhaal. Een gereformeerde broeder die het in
zijn kop haalde om een joodse broeder te zeggen dat vrijmetselarij toch
eigenlijk iets voor christenen was, maakte mij woedend juist omdat de
vrijmetselarij open wil staan voor
alle religies. Uit solidariteit met mijn joodse vriend heb ik toen
bedankt. Maar ik was ook al teleurgesteld dat zo weinig broeders
zo slecht waren in zelfreflectie.
John H Baselmans
John H Baselmans Rene Caderius het waren die mensen die mijn vrouw
en mij kwamen vragen om kinderen te leveren voor hun ritualen en hun
spelletjes. Ze wilden kinderen zonder ouders en weinig of geen fam
op de eilanden! Vertel mij niet wat deze vuilakken uitspoken en alle
bewijzen en geluidsopname’s zijn in mijn bezit.
Rene Caderius
Rene Caderius Alleen volwassenen mogen vrijmetselaar worden en
rituelen met kinderen zijn onbestaanbaar. Klaag deze mensen aan want
zij noemen zich ten onrechte vrijmetselaar. Klaag ze aan bij de internationale vrijmetselaars organisatie maar klaag ze zeker ook aan bij justitie!
John H Baselmans
John H Baselmans Rene Caderius Wat denkt u wat we gedaan hebben?
Aanklachten / aangiftes zijn bij justitie en OM gedaan. Hadden totaal
geen zin! Toen hebben we de 3 aangegeven bij de grootmeester van
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Nederland! En wat gebeurde er, een kleine schorsing en de personen
zitten weer op hun plaats met hun vuile wereld. Wat blijkt nu, de 3 zijn
verbonden aan de loge waar Beatrix ook toe behoort, nu, dan moet u
nu genoeg weten. Ik heb persoonlijk heeeeeeel veel meegemaakt met
de bovenste graden van deze club en veel ellende komt vanuit deze top.
Rene Caderius
Rene Caderius Zeker helpt aanklagen. Zelfs bij de RK kerk. Maar een
organisatie als de vrijmetselaren is veel kwetsbaarder.
Stel je voor dat mensen zich uitgeven als lid van het Humanistisch
Verbond ... Dan zou je toch ook ingrijpen in zo’ n verdacht gebruik /
misbruik van kinderen?!?
Rene Caderius
Rene Caderius Een van de redenen waarom ik eruit gestapt ben was de
idiotie van jaarlijkse bijeenkomsten in Schotland.
Dat er drie graden zijn: leerling om jezelf te leren kennen, gezel om
samen te werken met je broeders en meester omdat je dan je gaat inzetten voor de gemeenschap
Rene Caderius
Rene Caderius Gewone vrijmetselarij is alleen toegankelijk voor mannen. Er is een apart soort opgericht waarvan ook vrouwen lid kunnen
zijn zoals dus kennelijk Beatrix.
Hoe meer ik hoor hoe meer ik blij ben zo’n 40 jaar geleden eruit gestapt
te zijn
Rene Caderius
Rene Caderius Ik bedoelde aanklagen bij bijvoorbeeld die Grootmeester
in Nederland.
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Maar ... deze drie mensen zijn waarschijnlijk ook lid van een of andere
kerk of religie en inderdaad ook via die weg zijn ze aan te pakken.
John H Baselmans
John H Baselmans Rene Caderius Natuurlijk duikt u hier niet verder
in omdat u totaal dwalende bent. Een vraag welke graad was u in deze
“sekte”? Verder, in dit geval waren er geen kerkelijke acties nodig want
die waren er niet en ja, er zijn vele klachten gegaan naar zowel Nederland als de Antillen. Alles werd afgeschermd door het koninklijkhuis.
Rene Caderius
Rene Caderius John H Baselmans ik was meester want ik ben iets meer
dan drie jaar lid geweest. Dat was in de periode 1972 tot 1976. Uw
opmerking dat ik “dwalende” ben laat ik voor uw rekening.
Gezien uw opmerkingen over justitie en koninklijke bescherming en
diverse andere heb ik mijn ernstige twijfels over het waarheidsgehalte
van uw mededelingen en beëindig ik deze discussie.
John H Baselmans
John H Baselmans Rene Caderius Juist en hier zijn we op het punt waar
ik wilde komen want alle bewijzen kunt u zo bij me in zien inclusief de
aangiftes van bedreigingen, omkopen en de brief zelfs van de koningin
Beatrix. Ik vroeg welke graad (1 tot voor u 33) u was niet welke titel.
Maar u weet ook dat u uw leven slaaf blijft van deze groep ONDANKS
u uw lidmaatschap heeft opgezegd en dat staat in uw ritualen. En werd
me verteld in schrift door uw grootmeester. Maar natuurlijk sluit u nu
de discussie daar u niet verder mag praten en zeker niet de zaak mag
openen! Degeluidsopnames zijn in mijn bezit waar duidelijk gevraagd
wordtvoor kinderen te leveren in een kamp in Indonesië en een afdeling
hier op Curaçao Parera en let wel allemaal met bescherming van mili126
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tairen (Parera is nl een militaire basis)!! Maar goed discussie gesloten.
De weg van de freemasons maar niet mijn weg want alles staat met
bewijzen in mijn boeken beschreven.
John H Baselmans-Oracle

July 01, 2017
1053 HET IS NU GENOEG GEWEEST!
De uitspraak waar heel internet vol gegooid wordt en waarvan je gaat
denken dat de wereld een andere wending gaat krijgen. Maar wat zien
we als we verder gaan lezen bij al deze strijders, klokkenluiders en
beltrekkers? Ze gaan ten strijde met de tools die juist hun tegenstander
gebruikt tegen hen! Opmerkelijk dat je je juist laat leiden door een
tegenstander, iets wat je niet wil!
Wat is de tool die men overal maar weer op ziet komen? Vrijwel alle
strijders denken dat de wereld veranderd kan worden via een rechtbank!
WIJ GAAN ONS RECHT HALEN! HET RECHT ZAL ZEGEVIEREN!
Weer wat van die loze onzinnige leuzen die we almaar lezen. Want
waarom bevecht je je tegenstander via een gerecht terwijl het recht een
creatie is van het systeem? Waarom je vijand proberen te pakken op iets
wat ze zelf hebben gecreëerd en nog creëren?
Ik schrijf mijn vingers bont en blauw om aan te tonen dat de rechtsgang
juist is wat het systeem en de elite willen. We zien het in alle zaken en
ook grote zaken als een Demmink waar het gerecht gewoon een spel
aan het spelen is met de burger. Mensen die die gang maken worden
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voor gek verklaard, worden ontoerekeningsvatbaar verklaard en worden
zelfs zo bedreigd dat de meeste klokkenluiders en activisten het land
zijn moeten vluchten, anders worden ze als een debiel vastgezet in een
of andere inrichting!
IS DAT RECHT?
Mijn tijd vul ik 15 uren per dag om te lezen in geschriften om te kijken
hoe het systeem denkt en de elites menen de zaken te controleren. Een
van hun grootste wapens is het gerecht! Juist het “wapen” waar de meeste
hardschreeuwers en alternatieve personen intrappen en gaan volgen.
Klopt… je kunt zaken winnen en jaren rekken maar wordt er een zaak
werkelijk ooit uitgevoerd door het gerecht cq elite? Is er werkelijk iets
veranderd of is het in een ander jasje gegoten?
Bij de laatste geschriften die ik las bemerkte ik dat zelfs ik was getrapt
in de vallen van het systeem. Ik ben zo geschrokken dat ik per direct die
gaten dichtte waar ik toch nog ingetrapt was. Maar al vele jaren weet
ik, juist van oud-rechters en PG’s, dat recht er niet is en dat het gehele
“boek der recht” gekoppeld is aan een niet bestaande oude grondwet!
Vanuit hun monden moest ik horen hoe ik het gerecht juist moest mijden
en zorgen dat er geen rechtsgang is! Van hen hoorde ik, uit de diepste
kern, verhalen aan en de wegen die men bewandelt om mensen via een
legale weg (de wet) te onderdrukken.
Weer later kwam ik gasten tegen vanuit de vrijmetselarij en merkte
waarom zij mij benaderden en probeerden mij voor het gerecht te krijgen. Dat alles natuurlijk buiten hen om.
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De zaak Demmink was afgelopen week weer gaande en is een geweldig
voorbeeld hoe recht werkt. Ondanks de getuigen ondanks de papieren en
de verklaringen gaat de zoveelste pedofiel vrijuit! Dat omdat de rechtsgang de pedofiele gang is! JUIST deze club bezit de rechterlijke macht
die zo goed als alleen af te persen is door de elite door het lid zijn van
bepaalde clubjes of geweest te zijn bij bijeenkomsten en of “feesten”
(lees offeringen). Valse hoop over en weer op internet en weer allemaal
grote leuze die mensen moeten geloven dat er recht is.
Van een hoogste graad mason (uitspraak oud-PG) hoorde ik eens deze
passage:
“Vecht je tegenstander niet aan met de tools die hij zelf gemaakt heeft
en op elke omweg is er weer een rechterlijke tussenweg”.
Het is overduidelijk ook beschreven;
Pak je vijand aan wat hij het meest vreest! Het systeem met haar elite en
haar vrijmetselarij club vrezen een ding, zeer duidelijk en beschreven in
veel van hun ritualen en geschriften, namelijk de energie van een eenling.
Daarom leef ik nog MIJN leven en zie ik de zaken vanuit een geheel. Niet
in een fragment, maar in een geheel! De weg die het meest gevreesd is.
John H Baselmans-Oracle

July 01, 2017

1054 Juridische/rechterlijke dumpplaats
We weten het allemaal, onze 6 eilanden zijn een dumpplaats van alles
wat in het Nederlands systeem niet past! Dat zien we niet alleen onder
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de burgers maar ook in de bestuurlijke maar zeer zeker ook in de rechterlijke en juridische macht.
In het verleden hebben we al rechercheurs , politie en juridische mensen
gehad die in Nederland van de rails waren gevallen en waar het systeem
geen weg meer wist. De oplossing was dan vrijwel altijd “dumpen” op
een van de Caribische eilanden die onder de Nederlandse vlag vallen
ver weg van hun eigen landje!
We hebben ook rechters meegemaakt die nog wel eens ontspoorden
en ook op onze eilanden een golf van onbegrip en kwaad bloed achter
lieten met hun bedenkelijke uitspraken. Ook hebben we bij de OM en
ook in de vorm van PG’s gezien dat het niet altijd de zuiverste personen
waren met een schone lei die hier op de eilanden een aanstelling kregen.
Heer Bos is weer zo’n “dump” persoon vanuit Nederland en is een persoon die in Limburg (zijn vroegere werkgever OM) een schrikbewind
voerde bij datzelfde OM. Als men het onderzoek naar hem mogen geloven is hij een van de weinige die zelfs door zijn eigen OM onderzocht
is! Volgens het interview te zien op deze link is dat een Nederlandse
zeldzaamheid!
Men wist kennelijk duidelijk geen raad met deze heer Bos en dus is er
maar een oplossing; we dumpen hem op het Wilhelminaplein te Curaçao! Het is kennelijk de enige oplossing die Nederland en haar stinkend
systeem als oplossing heeft! Worden onze eilanden alleen maar gebruikt
om afgeschreven personen op te vangen? Of is het om bepaalde zaken
veilig te stellen en is er nu deze schijnbare tiran nodig bij justitie?
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Duidelijk is dat wij de juridische vuilnisbak zijn van Nederland. Men
functioneert slecht of totaal niet, pak je koffers en ga naar de tropen!
John H Baselmans
http://www.place4free.com/Watamula/Assets_Watamula7/Angstcultuur.mp4

July 08, 2017

1055 Schuilende/bange mensen
Al eens eerder heb ik het gehad over de mensen die met een boog om
me heen lopen of die zelfs weglopen als ik te dicht, volgens hen, in
hun buurt kom. Bij een receptie van de UNEP was het duidelijk dat de
personen die mij eens benaderden voor kinderen te leveren, ver weg
bleven en geen woord loslieten met mij in hun naaste omgeving. Maar
het gaat verder. Officiële aangetekende stukken naar lokale officiële
instanties, personen, justitie en politici, worden teruggestuurd en die
stukken die niet terug komen, worden niet beantwoord!
Een huidige regering en hun justitie en Openbaar Ministerie denken
dat ze god zijn maar men heeft zich wel te houden aan de vastgestelde
regels en zo ook aan het recht wat elke burger heeft. Nu weet ik dat
sinds 2010 de wereld rond mij veranderd is als soeverein persoon maar
als ik de diverse internationale regels er op na sla, zie je dat men lokaal
zeker niet transparant en zeer zeker niet volgens verdragen handelt.
Klopt, de regeringen vallen onder de maffia en deze hebben duidelijk
eigen regels en we weten ook dat justitie valt onder een cult groep die
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nog hoger op de maffia ladder staat. Dat alles wordt nu bewezen en elke
niet beantwoord officieel stuk wordt dan ook netjes gefiled en klaar
gemaakt om het hogerop aan te tonen dat lokaal onder de Nederlandse
vlag en een niet erkend statuut, volgens een Europees hof, dat bepaalde
uitspraak dat deze boevenbende meent boven wetten, regels en behoorlijk bestuur te staan.
Maar wat hoorde ik tot mijn grootste verbazing in de wandelgangen
via intern zittende personen; men is bang van mij, bang om nog een
woord te reageren of op papier vast te leggen!! Welke macht beschik ik
dan dat deze politieke en justitiële maffia hun mond houdt, weg loopt,
stukken weigert en geen gesprek durft aan te gaan? Het is blijkbaar de
macht die er is omdat deze mensen openlijk, via hun gedrag en handelen, toegeven dat ze niet pluis zijn en inderdaad werken en handelen in
opdracht van een lokale maffia gestuurd door een vieze vrijmetselarij
groep die de touwtjes in handen heeft en uitvoert wat er in de protocollen beschreven staat. Protocollen die zij duidelijk hanteren gezien hun
manier van handelen en negeren.
Hoeveel meer bewijs hebben we nog nodig?
Via mijn jarenlang schrijven en signaleren en rapporteren is de ware
elite bloot komen te liggen en hebben ze door diverse zaken te weigeren
en te ontwijken, een volmondig JA gegeven zoals ik het gesteld heb. U
weet heren, de waarheid openbaart zich ook zonder uw woorden en of
leugens, uw energie heeft alles vrijgegeven.
John H Baselmans-Oracle
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July 10, 2017

1056 Wat is hier werkelijk gaande bij onze nationale bank?
De nationale banken, overal ter wereld, zijn allemaal een verlengde van
de Wereldbank. De Wereldbank bepaalt wat kan en niet kan in de financiële wereld en zij bepalen de koersen en de richting die er financieel
gegaan moet worden. Alle jaren is de koers bepaald op onze eilanden
grotendeels via de Italiaanse maffia. De leden die in de nationale bank
zaten moesten vele zaken regelen die de Wereldbank niet direct mocht
weten. Dit gedrag gaat tot vandaag door en Tromp kon dat op een zeer
ingenieuze manier allemaal afdekken en voorliegen aan de Wereldbank.
Nu men Tromp bewust aan de kant heeft gezet is er een zware kink in de
kabel gekomen. Er zijn zaken naar buiten gekomen die de Wereldbank
liever niet in het openbaar had gezien. Door daarnaast het stelen van
alle informatie bij de veiligheidsdienst zijn er ook nog vele gevallen
bloot komen te liggen die door de maffia, justitie en de centrale bank
afgedekt werden en zo niemand weet van had.
De oude generatie Italiaanse maffia is te veel bloot komen te liggen en
hebben de afgelopen jaren, na openvallen van alle veiligheidsrapporten,
alles totaal gereorganiseerd. De gehele oude garde is op de achtergrond
gezet en minder bekenden voor het eiland hebben de macht nu in handen. Zo gaat dat ook nu bij de Nationale bank die te veel in de kijker
was toen de sleutelhouder Tromp werd afgezet. De “nieuwe Italiaanse”
generatie heeft de touwtjes nu in handen. Dat via een regering en een
nationale bank die gesteund wordt door een corrupte justitie! Zij allen
dienen deze nieuwe Italiaanse generatie sinds ongeveer 3 jaren. De namen van deze “nieuwe weg” zijn langzaam maar zeker aan het opduiken
via de politiek maar ook via de posten die verdeeld worden. Let wel!
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Het zijn niet de nieuwe “dons” die daar gaan zitten daar zij veilig vanuit
hun koffieshop, hotels en casino’s opereren af en toe bijgestuurd door
de oude garde die veelal in het buitenland hun tengels nog eens steken
waar de zoons het nog niet zo feilloos aanpakken.
De Wereldbank is gerustgesteld en de handel kan doorgaan.
John H Baselmans-Oracle

July 13, 2017

1057 Pers vandaag (13july2017)
“Abdelhak Nouri heeft ernstige en blijvende hersenschade. Een groot
deel van zijn hersenen functioneert niet meer en de kans op herstel van
die cruciale hersenfuncties is nihil, meldt zijn club Ajax donderdag.”
IS NOURI HET ZOVEELSTE DOPING SLACHTOFFER
Hoe lang moet dit nog doorgaan in het voetbal waar wekelijks jonge talenten maar ook al volop spelende voetballers onderworpen en verplicht
aan de doping worden gezet zogenaamd in het belang van de club maar
vul dat woordje maar in met het woordje “GELD”. Dagelijks wordt er
gespoten, ingenomen en ingebracht om aan de topverwachtingen te
kunnen voldoen!
Dagelijks vallen er wereldwijd spelers af door mismanagement met
doping of zien zij dat hun gezondheid belangrijker is dan een “clubbelang”. Dat allemaal voor de miljoenen, of beter gezegd voor de bonden
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miljarden, die op het spel staan. Hoelang pikt men nog dat jongeren
verslaafd worden gemaakt aan gevaarlijke middelen voor hun sport?
Waar is de pers die zoals men zegt zo ondernemend is en alles wil weten? Waar zijn de controleurs en de toeziende sportartsen die zelf mee
doen aan deze vieze mensen mishandeling?
Personen, die zoals blijkbaar in het geval Nouri, wel de schuldigen zijn
voor deze levensbedreigende gevolgen. Er zijn vele slachtoffers desalniettemin zwijgt de pers! Ook financiële belangen? De vele slachtoffers
staan onder een levenscontract en moeten zwijgen!
Getekend
John H Baselmans-Oracle
Zelf benaderd geweest door deze vieze clubs en getuige van vele dopingzaken.

July 08, 2017

1058 Doping en het voetbal
Zolang als er topvoetbal is wordt er alles aan gedaan om de jongens en
meisjes voor de top klaar te maken en te behouden en beschermen om
het grote geld binnen te brengen via een arena.
Zelf heb ik zeer intern het Nederlands elftal meegemaakt rond 1978
met de grote namen als Cruyf, Neeskens, Krol, Rep, Rensenbrink en
de gebroeders vd Kerkhof. Vele van hen zijn later nog gast geweest op
ons eiland Curaçao en waren er diverse spelers die in ons huis waren.
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Mijn getuigenverklaring 8 July 2017
In de jaren 80 en 90 waren mijn vrouw en ik zeer nauw betrokken bij
diverse spelers die speelden voor de club PSV die toen in die tijd diverse
spelers leverde voor het Nederlands elftal. Tijdens het soms hele dagen
aanwezig te zijn in de huizen van deze spelers, was het regelmatig dat ik
in gesprek kwam met deze jongens. Daar werd niet veel gesproken over
de wedstrijden (of we zaten met enkele naar de replay te kijken) maar
veelal ging het over de zaken rond het voetbal, trainingen en verzorging.
Juist dat laatste wat dan weer door de vele masseurs werd gedaan maar
bepaalde zaken ook door de clubarts. Dit gebeurde in de toptijd twee
maal per dag! De voetballers moesten zich dan melden bij de fysio en/
of arts en dan werden de blessures maar ook de conditie aangepakt op
de tafel! Ja, zo werd me dat verteld. Er kwam nog wel regelmatig het
woord spuiten uit hun monden. Zonder de spuiten leken de jongens niet
te functioneren, als ik hen moest geloven. Deze verhalen hoorde ik allemaal aan. Maar ook hoe ze onderling praatten over hoe ze zich voelden
en hoe pijnen zeer snel verdwenen door wat als “wonderspuit” werd
beschreven! Voor belangrijke wedstrijden viel het woord oppeppen nog
wel eens en dan weer de heerlijke massage en de baden met daarna de
spuit! Het was klaarblijkelijk een dagelijks ritueel en vermoeidheid en
pijnen bleken na de behandeling verdwenen te zijn. Dat kon je zien op
de manier ze van huis weg gingen en 1 ½ uur later weer binnen kwamen!
Het wonder was kennelijk geschied. Het bleek altijd een lekker gevoel
en soms werd dat ook bevestigd door deze voetbalspelers.
Na jaren met deze jongens opgetrokken te hebben in privé sferen was de
dag van de top afgelopen en moest er afgetraind worden. Na jaren onder
spanning, massages, blessures en spuiten kun je niet in één keer stoppen.
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Zeker dat laatste mag niet plotsklaps gebeuren en nog langere tijd na
de top tijd was er een dagelijks bezoek aan een of andere dokter nodig!
Toen mijn vrouw en ik het oud-Nederlands elftal bij ons huis op bezoek
hadden op de Mauritslaan te Curaçao en we zaten aan de pool werd
er nog over de heerlijke ervaringen gepraat van de bewuste verplichte
bezoeken en de snelle genezingen en wonderen van pijnverlichting.
In de loop van de tijd ben ik nog drie jonge voetballers op ons eiland
tegengekomen die allen voor een topclub in Nederland hadden gevoetbald en dat allemaal in de eredivisie. Alle drie liepen mank en ze
lieten me zien hoe ze toegetakeld waren door een verkeerde teckel of
verkeerde draai. De drie jongens waren gedumpt omdat ze niet meer
optimaal waren en omdat ze weigerden, ALLE DRIE, om verder te gaan
met rotzooi te nemen! Een was er zo vol van dat hij me liet weten dat
ze hem letterlijk volgestouwd hadden met pepmiddelen en troep om
alsnog door te gaan. Toen hij vertelde dat hij geen doping junkie wilde
worden en wilde stoppen, werd hij per direct door de midden van het
landse topclub gedumpt. Zonder enige vergoeding moest hij terug naar
Curaçao waar hij een opleiding is gaan volgen en nu technicus is. Alle
drie zwaar gehavende en manke ex-topvoetballers vertelden me over
de doping en het vele spuiten en rommelen met de gezondheid van de
spelers. Overigens hetzelfde verhaal van de Nederlandse topvoetballers
die wel sterk genoeg waren deze methode te doorstaan. Een vertelde
mij dat niet een topvoetballer werkelijk clean is en allemaal opgepept
worden binnen of buiten de normen om! Dat hoorde ik ook eens uit
de monden van de oud-Nederlands elftal voetballers maar wie gelooft
dat? Nu, deze jongens kwamen allemaal met eenzelfde verhaal en dan
ga je toch denken.
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Het hartaanval krijgen is voor de grootste gedeelte het signaal dat er te
veel gespoten of opgepept is. Elke arts die eerlijk zou zijn en niet voor
het ziekelijke voetbalgeld zou zwichten kan dat bevestigen. Net zoals
deze spelers het toegaven in de loop van jaren dat mijn vrouw en ik
actief leefden tussen deze doping gang.
Naar waarheid opgemaakt
John H Baselmans-Oracle

July 27, 2017

1059 Nederlandse kolonie wordt gebruikt voor
genetische experimenten!
Weet men wel wat hier werkelijk gaande is?
Alles wat men genetisch manipuleert in de natuur gaat later tegen ons
werken. Nederland laat toe om experimenten uit te voeren op hun eigen
Nederlandse burgers! Erger nog Nederland is duidelijk bezig om mee te
toen aan genetische manipulatie en men weet niet wat het voor gevolgen
heeft op de mens. Met een smoes dat er minder muggen op den duur gaan
komen weet men niet wat voor muggen er gecreëerd worden. Moeder
natuur heeft overal een antwoord op ook op deze ziekelijke actie!
Het is in en in triest dat Nederland zijn koloniën gebruikt voor experimenten die niet alleen op Saba gaande zijn maar ook op Aruba en
Curaçao. Maar dat zijn hele andere experimenten die al geruime tijd
gaande zijn.
Lees dit verontrustend bericht:
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Op Saba gaan 15 miljoen muggen zichzelf uitroeien
Het kleinste eiland in het Caribische deel van het Koninkrijk, Saba, wil
15 miljoen genetisch gemodificeerde muggen uitzetten in de natuur.
Het gaat om een eerste aanzet bedoeld om ziektes als dengue en zika
te bestrijden. De kans dat mensen nu lek gestoken gaan worden nu er
plotseling 15 miljoen muggenbroeders bijkomen is klein. Het gaat uitsluitend om mannetjes en die prikken niet, of eigenlijk: die bijten niet.
De exemplaren die wel bijten, dat zijn de vrouwtjes; die hebben bloed
nodig om hun eitjes te kunnen voeden. Er zijn wel heel veel vrouwtjes
op Saba, deskundigen hebben berekend dat 15 miljoen mannetjes precies genoeg is om de bijtende vrouwtjes binnen een jaar aan te pakken.
Genetisch aangepaste muggen
Het gaat hier niet om zomaar mannetjes, maar om genetisch gemanipuleerde broeders. Die zijn zo verbouwd dat ze geen vruchtbaar nageslacht meer produceren. Eerdere studies met genetisch gemodificeerde
insecten hebben aangetoond dat een muggenpopulatie op deze manier
tot negentig procent kan worden teruggedrongen. De bedoeling is dus
dat de mug vanzelf uitsterft, waardoor ook ziektes niet meer verspreid
kunnen worden.
Het Nederlandse RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu heeft - op verzoek van Saba zelf - onderzocht of daar gevaren
aankleven. Want wat als je zulke muggen inslikt, of als die gemodificeerde beestjes in ons voedselketen terechtkomen?
Nou dat blijkt allemaal reuze mee te vallen. Verwaarloosbaar risico. En
dus heeft het RIVM deze maand feitelijk groen licht gegeven om de
strijd met de mug op deze manier aan te gaan.
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Ideaal
De bedoeling is om na politieke goedkeuring op Saba de eerste gemanipuleerde muggen zo snel mogelijk de natuur in te vliegen. In gebieden
die daarvoor aangewezen zijn (zie foto). Dat gaat niet met 15 miljoen
tegelijk, maar verspreid over een jaar. Muggen leven gemiddeld twee tot
vier weken en het RIVM heeft in een model uitgerekend hoe dat moet,
zodat er in de loop van het jaar al resultaat kan zijn.
Saba is een interessant gebied om te testen of deze methodiek ook werkt.
De klassieke muggenaanpak op onze eilanden is vaak met gebruik van
giftige pesticiden - waardoor ook andere insecten dood gaan - en het
opruimen van spullen waarin stilstaand water staat, zodat muggen niet
kunnen broeden.
Maar Saba is voor een groot gedeelte van haar watervoorziening afhankelijk van regen en regen-opslagbakken, de zogenaamde cisterns. Die
blijken een ideale broedplaats voor muggen te zijn. En wegdoen van
die bakken, dat kan natuurlijk niet.
Maar bovenal is Saba een klein eiland, een mooi afgebakend gebied
waar met relatief weinig middelen, juist deze aanpak van muggenbestrijding effect zou kunnen hebben. De kans dat nieuwe muggen nadien
binnenkomen is kleiner.
Einde bericht
Het rapport
Risico’s van mogelijke inzet genetisch gemodificeerde muggen geëvalueerd
Publicatiedatum: 06 juli 2017
Wijzigingsdatum: 06 juli 2017
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Op Saba, een eiland in Caribisch Nederland gebied, kunnen ziekten als
dengue, chikungunya en zika worden bestreden met behulp van genetisch gemodificeerde muggen. Door de modificatie is de mug zodanig
aangepast dat lokale muggenpopulaties die deze ziekten overbrengen
teruggedrongen worden. Mogelijke toepassing van genetische gemodificeerde muggen blijkt verwaarloosbaar kleine risico’s voor mens en
milieu met zich mee te brengen.
Het Bureau GGO (Genetisch Gemodificeerde Organismen) van het
RIVM heeft in opdracht van het bestuur van Saba de mogelijke risico’s
van deze toepassing geëvalueerd. Hierbij is onder andere gekeken naar
de volgende aspecten: is de mug door de genetische modificatie beter
in staat is om ziekten over te brengen of is het ongezond als mensen per
ongeluk een genetisch gemodificeerde mug inslikken? Ook de eventuele
gevolgen voor de voedselketen zijn onderzocht. Uit de evaluatie blijkt
dat risico’s van mogelijke toepassing van de genetische gemodificeerde
mug op Saba verwaarloosbaar klein zijn.
De Aedes aegypti mug brengt virussen over die ziekten zoals dengue,
chikungunya en zika kunnen veroorzaken. De mug wordt bestreden
omdat deze infectieziekten een groot gezondheidsprobleem vormen.
Om deze ziekten te kunnen bestrijden heeft een Brits bedrijf met behulp
van genetische modificatie de mug zodanig aangepast dat het nageslacht
van de Aedes aegypti mug vroegtijdig sterft.
In deze beoordeling is de effectiviteit van de inzet van de genetisch
gemodificeerde muggen niet onderzocht. Dat geldt ook voor de sociaaleconomische effecten of de wenselijkheid van de inzet van genetisch
gemodificeerde muggen. Het bestuur van Saba beslist uiteindelijk of
deze muggen ingezet gaan worden.
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Misschien goed nieuws
Saba zoekt alternatieven om muggenziektes te bestrijden
THE BOTTOM – Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, gezamenlijke de
BES-eilanden, bundelen hun krachten om door muggen overgebrachte
ziektes te bestrijden in Caribisch Nederland. De eilanden starten samen het Mocobon-programma, (Mosquito-borne disease control), met
ondersteuning van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.
Terwijl er berichten zijn dat Saba genetisch gemanipuleerde muggen gaat
importeren om de denguemug (Aedes Aegypti) te bestrijden, is dit nog
niet zeker. Het Bestuurscollege van Saba bevestigt dat er een evaluatie
is uitgevoerd door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu). “De eilandsraad is op de hoogte van de berichten dat er muggen
geïmporteerd zouden worden door Saba. Maar er is nog geen besluit
hiertoe genomen.”
John H Baselmans-Oracle

July 28, 2017

1060 De leugens van BTP
“De nieuwe prijs voor elektriciteit is 47,04 cent per kWh. Dat is 0,24
cent minder dan deze maand …..
Water wordt tot een gebruik van 9 kubieke meter 7,37 per kubieke meter.
Dat is 33 cent meer
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dan het huidige tarief……
De aanpassingen van de stroom- en watertarieven worden volgens BTP
veroorzaakt door een wijziging in de toerekening van inkoopkosten.”
SNAPT U HET NOG
Electra gaat omlaag en water enorm omhoog!!
Electra gebruikt brandstof en zo ook bij het produceren van water. De
ene zakt, de andere stijgt!
Wat is hier gaande BTP? U bent de zaak duidelijk aan het belazeren/
oplichten en u zakt weg in de leugen tussen twee regels in uw verklaring
voor deze berekening.
Als men eerlijk was zou men zeggen dat de grote hoeveelheid fluoride
die weg staat te rotten de ware reden is (misinkoop en contractuele verplichtingen). Na het niet meer hanteren van het doseren van fluoride per
1 augustus, moet dit verlies doorberekend gaan worden aan de klant!!
Deze grote verliespost wordt nu in zijn geheel als straf naar de klant
toe doorberekend!
Hoe slaafs zijn de klanten van Aqualectra die de gebruiker misbruikt
en uitkleedt met het duurste watertarief ter wereld? Water ons eerste
levensbehoefte!
John H Baselmans-Oracle
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Agust 02, 2017

1061 Nog gaande wereldoorlog
4 september 1945 tekende Wilhelm Dege (Spitsbergen) het laatste document om de tweede wereldoorlog af te sluiten. Dat is wat we overal
lezen in de officiële stukken en is ons altijd voorgehouden.
Maar wat is de werkelijkheid?
De tweede wereldoorlog is nooit gestopt en is nu nog gaande! Hitler
en zijn staf hebben tot het einde van hun leven door kunnen gaan met
hun strijd. Zeker niet meer vanuit de voorgrond maar via de mensen die
volgens de boeken hen juist wilden uitroeien en extreem haatten. Via de
joden, die overigens Hitler financieel steunden, was de wereld precies
op het punt waar deze elite joden het wilden hebben. De mensen hadden
medelijden met hen want zij waren het slachtoffer, en er werden vele
wegen uitgezet die allemaal direct of indirect een lijn hadden naar de
absolute joden top. De overlevenden konden hun gang gaan en werden
door de joodse elite gesteund en, wel onder joodse regels, zo gezet dat
alles wat financieel, pers, film en banken is rond hen draait. De gehele
wereldhandel moest in handen komen juist bij die mensen die Hitler
zogenaamd bevocht! Zogenaamd, omdat Hitler de joden top die hem
financiert, angstvallig beschermde en zorgde dat hen niets overkwam.
Het was ook dan niet Hitler die de joden en zijn eigen volk vermoordde
maar dat alles werd gedirigeerd in opdracht van hogerhand, een elite
joden groep, die Hitler dit opdroeg om zo de wereld economie in handen
te krijgen.
Het lukte aardig en op een bepaald moment was Hitler niet meer nodig
en verdween hij uit het oorlogsspel. Onbeduidende documenten werden
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getekend en de mensen voelden zich vrij. Dit samen met het “virus” wat
uitgezet was door de elite joden, alles vanaf veilige afstanden. De politiek
was in handen via het geld die maar één groep bezat. Het economisch
spel kon beginnen, de burger slaafs aan het joodse geld.
De wereldoorlog is nooit gestopt want nog steeds zijn het dezelfde
spelers die de wereld regeren en zijn het nog steeds die spelers van de
tweede wereldoorlog die de touwtjes strak in handen hebben! Hitler
stierf in 1982 te Chili en heeft daar een geweldig leven gehad beschermd
door de joodse elite. Elk onderzoek naar hem en zijn makkers werden
beschermd door de Amerikanen en hun veiligheidsdiensten. Zijn taak
in de start van de tweede wereldoorlog werd rijkelijk beloond door de
joodse elite groep. De groep die nu nog alles meent te regeren en zo
niet weer een oorlog start om ook dan daar de macht weer duidelijker
in handen te hebben. Amerika is na het heengaan van Hitler de opvolger
geworden. Vele van de volgers van deze man, en daar hun kinderen van,
zorgen dat via Amerika het plan van de joodse elite tot uitvoering wordt
gebracht en waar nodig in stand wordt gehouden.
De wereldoorlog is nog in volle gang, de spelers zijn een jongere generatie maar de geldschieters en de belanghebbende zijn nog steeds die ene
joodse elite groep die toen via een verbluffende constructie de wereld
wisten te veroveren en tot nu toe nog te weten te heersen.
Hoe blind kan een volk zijn of moeten we zeggen “de angst opgelegd
door de joden heerst nog steeds anno 2017”.
John H Baselmans-Oracle
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Agust 04, 2017

1062 De goedheid
Het internet staat er vol van personen die goed willen doen, andere helpen, andere bijstaan, andere hun ogen openen en zorgen dat ze zien in
welke wereld ze leven! We worden overgoten met bewijzen, filmpjes en
artikelen die de andere moeten overtuigen dat het helemaal “anders” is!
In veelal felle bewoordingen en taal die bedreigend is moet “de ander”
in gaan zien dat alles goed mis is op deze bol, of schijf, zoals ook weer
andere geloven! Met filmpjes, artikelen en de nodige documentatie gaat
men de wereld te lijf.
Nu moet ik zeggen in het begin van mijn internet carrière probeerde ik
ook mensen zaken te laten zien. Maar de mensen wilden niet kijken!
Ik kon schrijven, plaatsen en films laten zien zoveel ik wilde, de mensen pakten het niet! Of was het dat ze het niet wilden pakken? De vele
informatie was te veel en de mens snapte niet waar het om ging. Ook
ik zelf zag door de bomen het bos niet meer. Totdat ik op de juiste weg
kwam doordat ik merkte dat alles gedirigeerd wordt vanuit een bron. De
puzzel was compleet en de stukjes waren gevallen. Het heeft me vele
jaren lezen in oude geschriften gekost eer ik het patroon zag maar na
het doornemen van de oude geschriften merkte ik ook dat de aarde en
de mensheid draait op andere energie wat ik eerder nooit gezien had.
Ik kon deze niet zien omdat ik er niet klaar voor was.
Alles wat nu gaande is wist men vroeger of was het dat vroeger nu was
en is? In vele oude boeken staat wat nu ook gaande is en niets anders
is als duizenden, honderden jaren geleden. Het verleden lijkt nu, en het
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nu is een kopie van het verleden! Op een gegeven moment ben ik zo ver
gegaan met artikelen dat ik zogenaamd de toekomst kon voorspellen,
evenementen die nog moesten komen beschreef ik. Maar wat er werkelijk
gebeurde was dat de tijd van nu geprojecteerd werd in evenementen van
vroeger en zo kwam alles uit!
Via de oude geschriften kwam ik achter zogenaamde vele geheimen,
tijdreizen, dimensies, poorten en alles wat vastgekoppeld is aan het leven.
Het nu, wat het verleden is met de vele fouten en de vele voorvallen
en zich alsmaar herhaalt, speelt in deze tijd maar ook duizenden jaren
geleden! Duidelijk is dat geld nu een grote rol speelt in de mensheid.
En zo ook bij al die zogenaamde ogenopeners, klokkenluiders en internetstrijders die dezelfde fout maken als die personen waar ze tegen
vechten! Hun kern/uitgangspunt is geld en het strelen van een ego! En
zo zal er nooit werkelijk iets veranderen in de mensheid en de cirkel
die zich blijft herhalen.
Wil men gaan veranderen zal men van geld en ego af moeten blijven. Het
zijn twee zaken die niet passen om zaken aan te vechten! Men bevecht
zaken niet met de tools zoals je tegenstander deze hanteert en gebruikt!
Daarom vallen velen door de mand, worden opgepakt, aangeklaagd en
of verdwijnen! Er zijn op één hand die mensen te tellen op de wereld
die de ware puzzel kunnen zien en mee werken in deze dimensie, deze
wereld zonder tijd, afstand en beperkingen.
John H Baselmans-Oracle
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Agust 07, 2017

1063 Een simpel plaatje
Al geruime tijd is er een simpel plaatje wat mijn aandacht vraagt en
waarin ik steeds meer door gefascineerd ben geraakt. Het is een plaatje
dat gebruikt wordt door de CERN (Conseil Européen pour la Recherche
Nucléaire, Canton of Geneva, Switzerland ) een project wat ik al jaren
volg, en opgericht is in mijn geboortejaar 1954, en me steeds verder
bewijst wat ik in mijn boeken beschrijf. Een grote groep wetenschappers
die de kern van het leven denken te vinden en nu alles op alles zetten om
die poort te vinden naar een andere of misschien wel meerdere dimensies.
Gefascineerd ben ik van dit plaatje omdat deze alles vertelt wat leven en
onze wereld is. Ook staat op deze afbeelding de poort maar ook hoe te
komen in die andere wereld(en). Nog mooier te zien is zijn de dimensies
die tijdloos en zonder afstand zijn. Dan vraag ik me af;
Weet de schepper van dit beeld wel wat hij daar neer heeft gezet?
Weet deze wat hier staat?
Of zijn het voor deze persoon een opeenhoping van images die een
verhaal vertellen die men kennelijk zelf niet verstaat?
In het boek Dimensies heb ik een duidelijk beeld gegeven hoe ik de dimensies zie en ervaar en ermee kan werken volgens de wetten en regels
van de energiewereld. En dan duikt in een keer dit plaatje op vanuit de
CERN en je ziet dat men worstelt met de gegevens die men niet allemaal
weet te plaatsen, laat staan te ordenen. Dat omdat ze tegen hun eigen
gestelde regels zijn en zo voor hen niet verklaarbaar!
Het plaatje, wat ik dus nu al geruime tijd hier dagelijks voor me heb, is
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een sleutel waarvan men zelf blijkbaar niet weet waar de “ingang” is.
De afbeelding plaatst de aarde in een middelpunt en zoals we de testen
zien gaat men hier ook vanuit, dat omdat men nog vanuit een vakje
denkt. Men is aan het wroeten in de energiewereld maar men weet er
blijkbaar niet mee om te gaan en ziet het alsmaar vanuit een complex
geheel van getallen en gegevens. Men gist en men probeert de gegevens
te laten klikken met de ouderwetse manier van wetenschappelijk denken.
Voor mij is deze simpele afbeelding een bevestiging van waar de CERN
mee worstelt en niet weet wat er werkelijk gaande is. Ondanks dat zet
men dit plaatje wel als een kop van hun pagina. Nogmaals, zeer duidelijk
niet wetende wat zij hier zetten als de sleutel van een iets heel groots.
De poort is gevonden door de wetenschap alleen men ziet het niet door
het verkeerd interpreteren van de gegevens. De poort die in de energiewereld overal is, en waar men geen triljoenen dollars voor nodig heeft
aan apparatuur, om deze te doorkruisen/gebruik van te maken. Het staat
in hun eigen plaatje en dat maakt het zeer interessant waar zij naar toe
zullen gaan.
John H Baselmans -Oracle

Agust 08, 2017

1064 Wie zijn de volgende?
Al geruime tijd is het normaal dat meerdere mensen, veelal jongeren,
tegelijkertijd vermoord worden. Deze tendens is zich met de regelmaat
van de klok aan het herhalen. Men gooit alles onder “bende oorlogen”
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en jongeren die een kort lontje hebben. Een verhaal wat zo gespeeld
wordt door justitie en waar wij niet het fijne van mogen weten. Wat de
gemeenschap niet mag weten is dat het gaat om een ware oorlog in de
onderwereld. De strijd om de absolute macht!
Zo lezen we nauwelijks iets over de vele vergiftigingen, de strijd om
Campo en de strijd die er werkelijk heerst in onze straten, de strijd van
de Italiaanse maffia tegen de Colombiaanse broeders die beide de greep
op de drugs willen behouden. Al heeft de Italiaanse maffia momenteel
de politiek in handen wil dat niet zeggen dat de Colombiaanse maffia het verloren heeft. De belangen zijn groot en de handel vanuit ons
eiland is enorm. Containers vol coke wordt er al wekelijks verscheept
naar Nederland door de Italiaanse groep en de Colombianen doen daar
niet voor onder. Het gaat om veel geld, gewassen via lokale banken,
projecten en bedrijven.
De vele moorden om ons heen zijn vrijwel allemaal gelieerd aan deze
bewuste handel en het niet nakomen van de vele beloftes. De gemoedelijke Italiaanse maffia wil nog wel eerst eens met je praten en gaan
dan dreigen met je familie. Maar de Colombiaanse maffia is kort maar
krachtig en praat niet maar laat alles regelen via kogels. Het financieel
niet nakomen of als business zaken niet nakomen is simpel de kogel.
Dat is de reden waarom vele jongeren nu het leven laten; deze gaan er
nog vanuit dat er ruimte is om te onderhandelen. Die ruimte is er niet
in de hedendaagse onderwereld, het is simpel boter bij de vis!
Colombia is op straat de baas maar heeft het even verloren op politiek
niveau. Geen probleem want wie de straat beheert, beheert het land.
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Maar dan is de vraag; waar is justitie die eet van beide walletjes? Deze
doet niets anders dan ons burgers te doen laten geloven dat het om wat
jongeren gaat die een geweer hebben en zich “gang” noemen! Een
gemakkelijk gekozen weg die justitie in het verleden en zelfs tot heden
volgt. Een weg waarbij vele zaken gemakkelijk worden afgesloten zoals
onder andere de zaak Wiels. Doch justitie faalt omdat ze zelf van twee
maffia walletjes eet! Het is dan de vraag; hoeveel politie en personen
van justitie staan op de lijst voor een kogel? Gaat onze woordvoerders
dan ook zeggen dat het een afrekening was van een of andere gang?
John H Baselmans-Oracle

Agust 09, 2017

1065 Drop-out
Een woord wat we nog zeer regelmatig tegen komen zeker als er zaken
mis zijn. De vele jonge criminelen zijn drop-outs maar ook die personen
die niet mee doen zoals het systeem het eist.
-

-

Een Drop-out wordt veelal gezien als een nauwelijks 		
gestuurd persoon, eentje die dwars is en zich niet laat 		
zeggen wat men graag wil horen.
Een Drop-out is een dwarsligger, een persoon waar niet 		
mee samen te werken is of alleen in negatieve zin.
Een Drop-out is een persoon die niet past in en onder de 		
gestelde regels van een systeem, gemeenschap of groep.
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-

Een Drop-out is een eenling, een crimineel en een 		
onhandelbaar eigenwijs persoon.
Een Drop-out houdt niet van de gevestigde orde maar zeker
niet van scholen en instituten die zeggen wat er moet gebeuren.

Doch, de drop-outs zijn die personen die zaken veranderen, zaken durven
aan te pakken en zo te werk gaan dat ze stuk voor stuk bewijzen dat
het systeem een weg is die dood loopt en in elkaar zakt door de eigen
gestelde regels. Een weg die gelopen zou moeten worden. Vergis je niet,
die personen met een super IQ zijn ook drop-outs maar die worden getolereerd door de gemeenschap. Maar vele drop-outs die minder studie
of nauwelijks studie op hun naam hebben staan, worden al zeer snel
gelinkt aan de criminele hoek van de maatschappij. Dat ondanks dat
zij, door hun levenservaring, veel meer presteren en veel verder komen
dan die personen die domweg de afstompende scholen blijven volgen.
Een drop-out is een persoon die we nodig hebben en die we moeten
koesteren met wat ze doen. Natuurlijk veel lijkt tegen vele regels te gaan
en dat is goed want de regels zijn alsmaar geschreven door die personen
die geen veranderingen en vernieuwingen willen!
Wil je de wereld gaan veranderen, luister meer naar de drop-outs en zie
hoe zij zaken aanpakken en zien. Nee, niet elke drop-out is een crimineel
en die personen die daarin geraakt zijn wil ook nog niet zeggen dat het
de verkeerde weg is. Het is de weg die zij zien als een uitweg en is dat
niet wat wij allemaal willen?
John H Baselmans-Oracle

152

- OMNIS 5 -

Agust 10, 2017

1066 De kogel
Niets is directer en niet te stoppen als de kogel.
Maar wie krijgt hem en wie wordt er nog van verschoond?
Bij het tekenen van een koning die zich Alexander noemt kwam er uit
dat zijn vrouw Maxima al vier keer langs de kogel is gekomen. Vier keer
is er een compleet uitgewerkt plan geweest dat ze moest verdwijnen als
dochter van een vader die meedeed in het vermoorden van vele mensen.
De kogel was bestemd voor haar en die zou gegeven worden omdat het
niet klopt dat dit soort mensen betaald worden uit een vieze pot en ook
nog zich koningin mag noemen in een land wat zich NEDERland noemt.
Dat waren de gedachtes van deze personen achter deze kogelkeren.
Doch de kogel is nog steeds niet afgevuurd. Niet dat er geen mogelijkheid was en ook niet omdat ze zo geweldig beschermd wordt door de
veiligheidsdienst maar simpel omdat het niet afgevuurd wordt omdat
hogerhand het nog niet goedgekeurd heeft. Friso wist dat hij moest
verdwijnen, Diana was ook zo’n geval wat onhoudbaar werd. Maar
Maxima is nog niet de moeder Teresa die zij moet zijn als ze de kogel
gaat krijgen!
Onzin allemaal!
Voor u wel, voor mij niet.
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Het werd mij allemaal duidelijk bij het tekenen van Alexander. Een
moeder van 3 kinderen met zo’n verleden en met de glorie waarmee ze
overladen wordt is het duidelijk welke weg het op gaat. Vier keer ging
het goed en werd het geweer niet geladen door die mensen die dat in
hun hoofd hadden maar er komt een vijfde keer waar bewaking simpel
het kijken na hebben en waar de absolute top uitgemaakt heeft dat het
nu de tijd is.
Al zet men honderd man bewaking om een persoon de kogel zal zijn
weg vinden vanuit grote afstand maar dan pas als het ja gegeven is.
John H Baselmans-Oracle

Agust 11, 2017

1067 Europa is digital nagenoeg onbereikbaar
De eerste berichten komen binnen;
“Een korte, maar wel grote pinstoring heeft vanavond voor overlast
gezorgd door heel Nederland. De storing begon rond zes uur, het moment waarop het in veel supermarkten juist spitsuur is. In veel winkels
ontstonden lange rijen aan de kassa’s, omdat klanten niet meer konden
betalen. Als gevolg daarvan werden geldautomaten die het wel nog
deden ‘geplunderd’.”
Grote kranten zoals Trouw, NRC maar ook bv RTL zijn digitaal nauwelijks te bereiken. Ook Dropbox, die blijkbaar via Europa gaat, is een
witte pagina.
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Dan ga je tracen en je ziet dat na de server: if-ae-1-3.thar1NJV-Newark.
as6453.net, niets meer of nauwelijks nog iets bestaat!
Ga je dan naar http://map.norsecorp.com om te kijken hoe de digitale
oorlog zich aan het ontvouwen is dan zie je dat het momenteel aardig
mis is op het net. Telnet en SMTP poorten hebben het zwaar te verduren.
Ook op Facebook klagen mensen steen en been over de slechte internet
en de onbereikbaarheid. Als zombies schreeuwend om hulp en lokaal
UTS de schuld geven van de wereldwijde aanslagen!
Als men goed gaat kijken zijn het veelal aanvallen vanuit China die via
Spanje door denderen naar Nederland. Maar ook Amerika en Microsoft
worden doorlopend aangepakt vanuit een China.
Om 7:47 am lokale tijd zagen we een massieve aanval vanuit Nederland
richting Italië. Ook “host Europa” zie je alsmaar opkomen en zie je
dat Hotskey BV (Amsterdam) en Vodophone in Nederland volop in de
aanval zijn en aangevallen worden!

We zitten midden in een digitale oorlog en het de digitale verkeer zal
nog langzamer worden als er geen oplossingen gaan komen. Vooralsnog
is het behelpen en hopen dat de diverse hoofdservers weer hun lijnen
aan de praat krijgen.
Xirtam heeft zijn weg gevonden maar dat is niet altijd de weg die we
graag willen zien.
John H Baselmans-Oracle
- The new world-
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Agust 11, 2017

1068 De justitiële corruptie
We zijn ondertussen vele jaren verder en steeds meer komen zaken naar
boven waaruit we duidelijk kunnen opmaken dat justitie er niet is om
zaken op te lossen maar heel duidelijk er is om zaken af te schermen.
De corruptie en de maffia samen met de drugswereld worden duidelijk
beschermd door de zwarte raven gezeteld op het Wilhelminaplein oftewel
OM en hof van justitie Curaçao en hun gehele gang, zijn zij misschien
die “gangmembers” waar men het alsmaar over heeft?
Daders worden aangewezen en daarna wordt de zaak er omheen gesmeed
zodat de rechter het vonnis omheen kan brouwen en veroordelen. Vele
onschuldigen zitten via deze manier van rechtsgang vast. Aangiftes
over mega drugstransporten maar ook vele ongure activiteiten vanuit
de maffia, het wassen van veel geld, wapen-, drugs- en mensenhandel
verdwijnen daarentegen! De zaken worden afgeschermd zodra er een
aangifte is gedaan, zeker als het gaat wijzen naar de groep die ze moeten
beschermen. Dit gebeurt betaald of wordt anders afgedwongen.
Justitie lokaal is chantabel en dat is overduidelijk. Zeker de heren die
hoog zitten zoals een minister, PG, rechters en officieren zijn blijkbaar allemaal gechanteerd door de maffia! Waarom ik dat stel? Het
is overduidelijk te zien bij bijvoorbeeld de moord Wiels waar keer op
keer bewijzen verdwijnen en die mensen aangepakt worden die komen
melden om dan het zwijgen opgelegd te worden omdat ze meer weten
en dit ook kenbaar maken. Iets wat niet in dank wordt afgenomen.
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De grootste corruptie is zeer duidelijk bij de lokale justitie en dat zien
we ook op de manier zoals de woordvoerders met hun valse berichten
en dreigementen naar de burger toe alsmaar zaken willen overtroeven
en het spel spelen net of men elke zaak in handen heeft!
In handen heeft de lokale justitie niets daar ze handelen in opdracht van
de lokale en internationale maffia en dat veelal gedekt vanuit een Nederlandse justitie die ook haar spelletje mee speelt. Als men bijvoorbeeld
te ver gaat bij een onderzoek en te dicht bij het vuur komt. Neem de
zaak Holloway in Aruba waar justitie Nederland, justitie Aruba opdroeg
om bepaalde onderzoekers NIET te laten onderzoeken in een bepaalde
richting. Toen heer P toch verder ging werd de gehele groep per direct
terug gezet naar Nederland met een absoluut praatverbod!
Hetzelfde hebben we lokaal waar de Nederlandse PG’s in de gaten houden wat hier gaande is en dat bepaalde zaken zoals moorden en drugs
gevallen afgeschermd worden door vele misleidingen en afpersingen
naar de burger toe. Alsmaar kunnen we dat zien in de zaken Wiels, Babel
en de vele ex-politici die niet welkom zijn omdat ze te veel weten van
de Italiaanse maffia en hun werkwijze.
De vele huidige executies zijn niets meer dan een richting die de lokale
justitie is ingeslagen om zo de bevolking bang te maken en voor bepaalde
maffiagroepen een lijn te zetten voor het werk wat hier gaande is. Het
gehele justitieel systeem op onze eilanden is een stinkende beerput met
zeer gevaarlijke mensen die oordelen over levens van andere mensen.
Als er eens goed schoongemaakt moet worden zou het in de justitiële
gelederen moeten zijn! Maar waar kun je terecht om deze zaken open
te trekken?
John H Baselmans-Oracle
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157

Agust 15, 2017

1069 De almachtige
De een noemt hem God, de ander Allah en we hebben ook nog Boeddha.
Ze worden gezien als de vaderen der vaders. De persoon die je eventueel
bij diverse geloven kan aanspreken via Christus.
Doch als je schrijft dat deze “personen” nooit hebben geleefd of verzinsels zijn uit een geloof om bepaalde kracht op te eisen, dan word je
aangevallen als een persoon die het leven niet waard is. Men laat dan
de mensen denken dat ze in geesten geloven, verzinsels en wat nog
niet meer.
Maar als ik zeg, God, Allah en Boeddha hebben bestaan en bestaan
nog samen met hun Christus dan praten we weer over een geheel ander
verhaal. Ga je er dan dieper op in en je zegt “iedereen is God, Allah,
Boeddha of Christus” en die vind je in jezelf, dan kijkt men je aan en
ben je rijp voor een gesticht of instituut.
Mensen moeten blijkbaar geloven, zonder geloof geen leven. Er zijn
ook mensen die zeggen “ik geloof nergens in” maar dan wil je niet hun
bankrekeningen zien; het geloof in geld, waarde dingen en het systeem!
Geloof komt overal in alles voor. En welke stam of gemeenschap je ook
neemt in de mensheid er is een geloof in iets of wat.
Wat jammer is, is dat men elkaars geloof op wil dringen en zelfs af wil
dwingen via oorlogen en geweld. En dan denk ik “wat is geloof” en hou
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het simpel op mijn eigen geloof, mijn eigen ik en mijn eigen energie.
Zonder angsten, zonder oorlogen en zonder onderlinge haat en nijd.
John H Baselmans-Oracle

Agust 16, 2017

1070 Weermanipulatie
Al Jaren schrijf ik over de 3 bollen van Westpunt en de vreemde zaken
die wij zien bij ons op Bandabou.
De drie bollen zijn niet alleen voor het bootverkeer te regelen! Deze
“cover” is al lang achterhaald en bevestigd door controleurs van landsradio dienst. Nog geen 10% van de apparatuur heeft te maken met radar
scheepsverkeer en al het andere is hightech waar deze heren niet naar
mogen wijzen laat staan vragen wat het doet en waar men mee bezig is.
De vele vreemde verschijnselen die we zeer regelmatig zien op Bandabou zijn duidelijk een gevolg van frequentie manipulatie. Buiten dat dit
te meten is, maar ook in sommige gevallen te zien is, gedraagt ook het
weer zich vreemd. Vele stromingen zijn niet te verklaren en de lokale
meteo wil geen uitspraken doen.
Storingen en stormen die net voor Bonaire op de rem gaan staan en
dan een 90 graden turn maken. Maar ook stormen die oplossen net bij
Bonaire. Praten we nog niet over de melding die ik heb gedaan enkele
maanden geleden waar duidelijk op de weerradar van de meteo te zien
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was dat een zware depressie om het eiland Curaçao cirkelde en geen
drup regen bracht!
Ook nu weer zien we depressies oplossen en zie je op de diverse radars
dat rond Curaçao een glazen bol is waar weinig of niets door komt. Zo
ook weer vandaag zien we wolken verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Beseffen mensen wel wat frequenties doen voor de mens? Beseft men
dat bepaalde frequenties dodelijk of zeer schadelijk zijn voor de mens?
Ja, ook hier op Curaçao wordt rijkelijk geëxperimenteerd met frequenties! Misschien moeten we eens vaste meetapparatuur gaan zetten om
aan te geven op wat voor eiland we leven. Een eiland waar mensen als
ratten worden gebruikt om te experimenteren met de nieuwste wapens
gekoppeld aan frequenties.
We zijn toch een derde wereldland? Wat let hun?
John H Baselmans-Oracle

Agust 17, 2017

1071 Openbaar Ministerie oftewel “Openbaar Mysterie”
In het rapport van Prof. Dr. G. van den Heuvel wordt overduidelijk gesteld dat het Openbaar Ministerie en de daar omheen hangende justitie
en rechterlijke macht een grote corrupte bende is. Nu praten we even
over Nederland waar het onderzoek is gehouden maar zoals we weten is
dat de Nederlandse en de lokale justitie geput zijn uit een grote beerput
en zeer nauw samen werken en aan elkaar verbonden zijn.
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De meeste lokale rechters maar ook lokale onderzoekers en de vele
lokale OM leden zijn grotendeels “afval” dat gedumpt wordt op onze
eilanden. Voor hen is het dan een “free for all” en kunnen ze doen wat
zij graag willen doen. Ook blijkt dat er in die gelederen personen rondhangen die niet van kinderen af kunnen blijven! Maar dat is ook niets
nieuws als we de vele zaken zien in Nederland waar de zaak Demmink
wel een van de meest bekende is.
Maar zo heeft Nederland de zaak Vaatstra wat een complete mis geregistreerde moordzaak is geworden, zo hebben wij lokaal de zaak
Spelonk waar onschuldigen voor lange tijd mishandeld en onterecht
opgesloten waren.
Dan zien we in Nederland de zaak Fortuin en hebben we lokaal onder
andere de zaak Wiels.
Maar dan niet te vergeten de vele zaken die lokaal geregistreerd worden door Nederland om zo de politiek te beïnvloeden, denkende aan
de zaak Babel.
Maar terugkomend bij het “Openbaar Mysterie” zien we dat zowel in
Nederland als lokaal deze tak van justitie zeer veel onkunde en ellende
op hun naam hebben staan. Dat door simpel mensen aan te wijzen als
schuldigen en vele bewijzen laten verdwijnen maar ook vervalsen! Ook
zijn hier vele bewijzen van voorhanden en mogen absoluut niet naar
buiten komen! Zelfs martelen, afpersen en rechters vals inlichten zijn
de normaalste zaken. Dat alles bewijst dat zowel de Nederlandse als de
lokale justitie en hun clubjes niets meer zijn dan een simpele maffiagroep die met de rechtsboeken in de hand menen god te kunnen spelen.
Nog een zeer opmerkelijke bijzaak is de rol van de woordvoerders van
deze Openbaar Ministeries. In zowel Nederland als de koloniën is het
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deze arrogante spil die vele leugens de wereld in brengt en vele valse
informatie laat lekken bij de reguliere pers. Zowel in Nederland waar
een Peter R. de Vries zijn werk doet als speeltje van het OM, hebben we
lokaal Yves Cooper en Dick Drayer die beiden de sloofjes zijn van deze
corrupte groep. Door het voorgekauwde OM nieuws te brengen moet zo
de bevolking geloven wat er gaande is. Nauwelijks iets uitgezocht maar
ook zich niet afvragend of het gestelde van een corrupte OM wel klopt
en past in het geheel. Geen vragen stellend en zeker niet tegensputterend.
Het is niets nieuws dat het OM bepaalt en opdraagt. Dat ziet men in
de gehele Nederlandse staat en hun koloniën. Men wijst aan wie de
schuldigen zijn zonder enige bewijzen, zonder eerlijk recht.
Dit is de werkwijze van het Openbaar Mysterie van het koninkrijk der
Nederlanden en hun Koloniën.
John H Baselmans-Oracle

Agust 18, 2017

1072 Een vreselijke gedachte
We werden van de week weer eens verrast door onze leugenaars uit
Amerika die hun dochter verloren hebben omdat een zekere van der Sloot
haar vermoord zou hebben. Nu werd er net voor een 6 delen tellende
documentaire van pa verkondigd dat er menselijke botten gevonden waren en binnenkort duidelijk zou zijn of deze van dochterlief zijn. Justitie
Aruba en insiders wisten niets van deze “menselijke botten” maar de
Arubaanse politie verklaarde later wel dat ongeveer 6 maanden geleden
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botten werden afgegeven die van een dier waren. Er was geen bewijs
van menselijke botten en zeker niet in de zaak Holloway.
De vreselijke gedachte is vervolgens:
We weten ondertussen, via vele verklaringen, dat dochterlief in de nacht
met een privé vliegtuig levend is vertrokken van Aruba Airport en dat
met onbekende bestemming. Daarna hebben enkele mensen gezegd
haar gezien te hebben in Mexico en later in Zuid-Amerika. Ondanks
dat bleven de ouders wijzen naar de Arubaanse beul en werd er nog
even via een Amerikaans gerecht afgedongen dat de dochter dood is.
Bij het Arubaanse recht is dat echter niet mogelijk want zolang er geen
lijk is, is er geen dode.
Nu gaat het belletje rinkelen want dochterlief was koppijn voor de
ouders, drugsverslaafd en onhoudbaar, dat als je de verklaringen van
naasten moet geloven. Er werd ook blijkbaar enkele dagen voor vertrek
een miljoenen verzekering gesloten op naam van deze dame. Het dodenspel kon gespeeld worden. Helaas alleen de Arubaanse justitie deed
niet hard mee en de FBI kon helaas hun 2 topcriminelen niet pakken
tijdens dit farce optreden.
Het spel werd omgegooid en dochterlief werd in het vliegtuig getrokken en ze werd onder andere namen links en rechts toch gesignaleerd.
Dat alles werd blijkbaar te link voor pa en ma en er moest wat gedaan
worden om het goudmijntje veilig te stellen. Dochterlief moest opgeruimd worden anders; geen premie en ook niet de doodsverklaring en
veroordeling. Op die manier zou men wereldwijd afgaan! Het vermoeden
is er en lijkt steeds duidelijker, dat dochterlief is vermoord in opdracht
van haar eigen ouders! En dat vermoeden is er omdat nu, vele jaren
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later, er botten opduiken waarvan de Arubaanse politie verklaart dat
deze dierlijk zijn en vader beweert dat ze menselijk zijn en misschien
wel van dochterlief zijn! Praten we hier dan wel over dezelfde vondst
en dezelfde botten?
-

-

Waar komen de botten van pa vandaan? Niet uit Aruba dat
is duidelijk, want die zijn dierlijk!
Hoe wordt er een DNA bepaald, waar komen die 		
gegevens vandaan, wist men dat men misschien eens 		
DNA nodig had van deze dame?
Als blijkt dat er een match is in DNA dan komen deze 		
botten zeker NIET van het eiland Aruba, dat is overduidelijk!
Ook is dan bewezen dat dochterlief levend was toen ze met
het privé vliegtuig vertrok van luchthaven Aruba!
Waar is het lijk dan zolang verborgen geweest? Want als 		
pa nu botten heeft en misschien dan ook nog van zijn dochter,
is er een lijk ergens op deze aardbol die angstvallig schuil
wordt gehouden!

Uit alles blijkt steeds meer dat pa en ma af wilden van hun dochter en
erger nog, veel geld blijkbaar wilden maken met haar verdwijning. Zie
de vele boeken en ook de films rond haar verdwijning. Maar ook overduidelijk is nu dat het lijk buiten Aruba is en nu plotsklaps opduikt als
zijnde gevonden in een park aan de andere kant van het eiland Aruba!
Pa Holloway is duidelijk in een zeer moeilijk pakket beland met deze
verklaring en laten we hopen dat zijn menselijke botten een “vergissing” zijn. Zo niet is het duidelijk dat hij samen met zijn vrouw achter
de moord zit van hun eigen dochter. De komende weken gaan we zien
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hoe hij zich uit deze vreselijke situatie gaat wringen want uiteindelijk
heeft hij zich nu opgeworpen als zijnde hoofdverdachte.
John H. Baselmans-Oracle

Agust 20, 2017

1073 Fietsers, de ergernis op Curaçao
Ze menen werkelijk dat zij de weg bezitten en zelfs grote groepen blokkeren soms beide rijbanen.
Ondanks dat het verboden is meent men op twee wielen dat alles mag
op dit eiland.
Ze voelen zich niet veilig en dan zou ik zeggen stap dan niet op die fiets!
Het is ongelofelijk dat de politie nauwelijks ingrijpt maar men veroordeelt wel de automobilist als er iets mis gaat.
In een enkel geval waarschuwt de politie bij zelfs langs elkaar rijden
maar u raadt het al, de fietser stoort zich niet aan regels of wetten.
Triest en misschien moet er eens goed ingereden worden in zo’n groep
want fietsers willen niet werkelijk deelnemen aan het verkeer, dat is
overduidelijk.
John H Baselmans-Oracle
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Agust 23, 2017

1074 Een confrontatie kan pijnlijk zijn
Op aanraden van enkele FB “vrienden” werd me door hen verteld, dat
als ik meer wilde weten over de platte aarde, ik contact moest zoeken
met de Nederlandse platte aarde expert Bastiaan Soral. Na een tijdje
reageerde deze beste man met de vraag waarom ik zijn vriend wilde
worden. Ik legde hem uit dat ik meer wilde weten over de platte aarde
theorie en dat ik me daar verder in aan het verdiepen was en er zelf ook
een theorie heb gezet in mijn boek “Dimensies”. Ik vertelde hem ook
dat er een video opgedoken was van een Nederlands programma wat
niet uitgezonden is door de Nederlandse omroep over dit onderwerp.
Deze man begon al snel geïrriteerd te raken omdat ik een “bolklever”
was en eerst maar eens wakker moest worden!! Zaken die in mijn ogen
nergens toe deden maar het kan zijn dat hij slechte ervaringen heeft
gehad en die frustratie nog door aan het werken is. Ook werd er de
NWO bijgehaald! Duidelijk werd dat deze man inderdaad niet op deze
wereld woonde en zelf geen internet had om even na te gaan waar ik
me allemaal mee bezig houdt.
Nadat ik uitgelegd had wat ik deed en wat ik verder wilde doen werd
het gesprek grimmiger en meneer had “liever geen religieuze mensen
om hem heen en in zijn lijst.”
Dus maar weer een poging wagen en uitleggen dat ik nergens in geloof,
geen geloof volg en ook niet bij een kerk aangesloten was.
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Toen werd het antwoord: “Als u nog op de bol woont bent u religieus”!!
Okay toen werd het interessant want waar woont deze meneer dan op?
Want of het een bol is of een vlakke schijf we leven wel bij elkaar!
En volgend antwoord van hem was: “Als u van de bol af bent dan bent
u meer dan welkom.”
Ja, het werd toen overduidelijk dat deze platte aarde bewoner elke discussie uit de weg ging omdat hij zeer duidelijk zijn theorie blijkbaar
niet kan onderbouwen en bang is voor gerichte vragen en misschien
een nog 3de theorie.
Nogmaals, ik laat elke mogelijkheid open in deze theorie en heb ondertussen geweldige contacten opgebouwd met Amerikaanse collega’s
in de platte aarde! Helaas een Nederlandse versie was mooi geweest.
Maar gelukkig komen de Amerikaanse flat earth believers meer en meer
met zaken die de moeite waard zijn om over na te denken en verder op
in te gaan.
Ja, je kunt wel aan een modegril of theorie meedoen maar dan moet je
een confrontatie niet uit de weg gaan! Eerder, ik persoonlijk pak deze
altijd meteen aan, want er is dan een luisterend oor.
Goed, de Nederlandse platte aarde bewoners willen dus niet praten over
de platte aarde theorie omdat ze blijkbaar niet de knowhow hebben om
de stelling op een overtuigende manier te verdedigen.
Jammer dat men zo zaken door eigen gedrag belachelijk maakt.
John H Baselmans-Oracle
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Agust 24, 2017

1075 Waar is het goud gebleven?
Op de scholen wordt geleerd dat alles wat waarde heeft, en in het bijzonder geld, gedekt is door metalen en een van deze metalen is goud.
Nu weten we al lang dat het geld al sinds tijden niet meer gedekt is
door metalen en dat veel van het uitgegeven geld een luchtbel is. Zeer
ingenieuze constructies maken dat geld niets meer is dan een schijn
betaalmiddel.
Enkele jaren geleden werd er door een van de rijkste personen van de
wereld, een die het meeste goud bezit op papier, op de meest rustige uren
van de dag al het goud op de toen open zijnde beurs gedumpt. In een
klap zakte de gehele goudmarkt in. Goud had nauwelijks nog waarde
op dat moment! Iedereen begon te dumpen op de beurs. Op dat moment
werd al dat gedumpt goud weer opgekocht via een derde persoon maar
wel in opdracht van de rijke goudbezitter! Uiteindelijk, die nacht, heeft
deze man al het goud wat op de markt werd gezet en voorhanden was
weer voor een appel en een ei opgekocht! Inclusief zijn deel wat vele
malen meer was. Nu nog staat goud laag op de beurs, tussen de 30.000
en 35.000 euro/kilo, omdat op die manier nog meer vrij te krijgen!
Maar nu komt de vraag, waar is het goud gebleven van onze nationale
bank van Curaçao en st Maarten? Wat zit er achter dat heer Tromp in
een keer beschuldigd wordt van een ordinaire belasting ontduiking? Iets
wat overigens simpel gebruik maken is van bepaalde regels die door de
staat zelf zijn goedgekeurd? Er is namelijk veel meer gaande!
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Is het niet om veel niet gedekte zaken via een schijnbeweging deze
gecreëerde zaken te verdoezelen? Want zie hoe nu een zware delegatie
als zijnde commissarissen plaats nemen op deze posten! Valt u niet
op hoe het vreselijk stil is rond de directie, wie overigens dan wel de
directie mag wezen!
Als men naar de cijfers kijkt van onze nationale bank valt nog wat anders op en dat is de zin die je vindt praktisch onder elke staat die deze
bank publiceert en die luidt “Een toename wordt weergegeven met een
negatief teken; excl. goud.” Overal en alles is “Exclusief goud”!
Is de kluis leeg? Is het geld helemaal niet meer gedekt? Waarvoor zijn
al die schijnmaneuvers rond de mensen van deze nationale bank? Een
bank die valt onder de Wereldbank die op klappen staat!
De kluis is duidelijk leeg en de zaken zijn verdeeld en het schip kan
zinken! Het goud staat veilig.
John H Baselmans-Oracle

September 01, 2017

1076 Open brief aan heer Rhuggenaath, minister president
van Curaçao
Het is fijn te lezen dat u zich zo inzet voor de minderbedeelden. Zelf
zou ik meer willen zien voor onze kinderen waar ik al vele jaren voor
vecht zoals u weet. Wel is het ook goed te zien dat het vele werk wat
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er in het verleden is gedaan naar onderzoek en gesprekken niet geheel
verloren is gegaan.
Wat te betreuren is, is dat u en uw collega’s ministers weigeren mijn
brieven te beantwoorden die onder andere over deze zaken gaan. Ook
verzoeken voor een gesprek met diverse ministers worden niet beantwoord!
Is dit wat uw regering als voorbeeld geeft naar de burgers toe?
Staat uw regering dan toch niet open voor de burger en dumpt alles wat
er gevraagd en geschreven wordt in de shredder zonder enig antwoord
of aandacht?
Mijn excuus dat ik helaas moet stellen dat uw team lafaards zijn achter
dikke muren en niet open staan voor werkelijke aanpak van het sociaal
probleem.
Ik heb in het verleden met alle regeringen kunnen overleggen en brainstormen over de aanpak om onze kinderen een toekomst te geven. Maar
helaas is dat bij uw team kennelijk niet mogelijk en niet gewenst en
wordt er alleen gekeken naar die rode lap van een man die alleen maar
goed wil.
Jammer heer Rhuggenaath, ik had meer van u en uw team verwacht dan
alleen schuilen en brieven verscheuren.
Ik hoop dat ik het allemaal mis heb en de brieven er nog liggen om
beantwoord te worden na 100 dagen al heeft uw team niet EEN brief
beantwoord tot dusver laat staan dat iemand een gesprek aandurft met
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mij. Wilt u echt voor uw land opkomen, kom dan op voor onze kinderen,
onze toekomst! Ik blijf hopen op betere tijden waar we met z’n allen
kunnen gaan werken aan een betere toekomst.
Met een vriendelijke Bandabousche groet;
John H Baselmans-Oracle

September 05, 2017

1077 Nederlandse taal is en blijft moeilijk voor vele
lokale mensen
In een posting schreef ik als laatste regel; “Wie heeft er een loader ter
beschikking om dit tuig eens plat te walsen?”
Nu ken ik deze uitdrukking van mijn vader en mijn opa als ze genoeg
hadden van de stommiteiten die andere begingen. Ook werd er wel eens
door hen gezegd “Ik ga hem achter het behang plakken” of “10 minuten
je kop onderwater in de WC pot houden zal hem wel afkoelen”. Uitspraken die je niet “letterlijk” moet nemen maar “figuurlijke” uitspraken
zijn om je gemoed aan te geven.
Zelf heb ik nog nooit gevochten en heb nog nooit iemand letsel toegebracht, zelfs een krasje bij een medemens staat niet op mijn record! En
dan denken mensen dat ik letterlijk een loader zal pakken en alles op
Saliña plat zal walsen en het bloed zal laten spuiten over mc Donalds!
Mensen denk nu eens na voordat je zaken letterlijk gaat zien en leer
ook eens de taal aan te voelen dat er ook geschreven woorden zijn die
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figuurlijk zijn en simpel een bepaald gevoel aangeven. Anders reageer
niet en zeker kom niet met bedreigingen of persoonlijke aanvallen.
Jammer dat mensen geloven dat ik zo’n kannibaal ben en er zelfs mails
gestuurd moesten worden met persoonlijke bedreigingen en tirades die
nergens op slaan. Allemaal blijkbaar gefrustreerde mensen die via een
sociaal medium hun woordje onder valse namen doen gelden maar het
gestelde niet begrijpen.
Ik heb geen bloed aan mijn handen maar vele van die acrobaten op
opgevoerde twee- en vierwielers hebben al heel wat ongelukken op hun
naam staan door dit ongemanierd gedrag.
O ja, cultuur werd er me ook verweten.
Mensen vermoorden / verwonden op straat door te feveren om een show
off te geven is cultuur!! Nu, ik heb hier op Bandabou wat navraag gedaan
en de oudere garde wezen allemaal met hun vinger naar hun hoofd om
aan te geven dat deze personen die dat beweren werkelijk leeghoofdig
zijn. Een persoon vertelde me dat hij inderdaad 40 jaren geleden wel
aan feveren deed en wel op een ezel!
Cultuur, verzin een ander woord.
John H Baselmans-Oracle
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September 07, 2017

1078 Het wassen is begonnen
Letterlijk en figuurlijk worden onze eiland gewassen, is het niet door
de onderwereld dan is het door moeder natuur. De bovenwinden zijn
nagenoeg weggevaagd en de ramp is nog maar net voltrokken en de
onderwereld ziet hun kans.
Wat is er niet mooier dan dat de eilanden compleet verdwenen zijn en de
miljarden veilig gewassen kunnen worden in een nieuwe infrastructuur
en vele nieuwe hightech gebouwen. Natuurlijk besteden we geen geld
aan de lokalen die alles zijn verloren. Zij hebben pech gehad. Zij kunnen
nu gemakkelijk “opgeruimd” worden zodat de dure grond ingenomen
kan worden door de onderwereld en het vele zwarte geld. Wat voor de
bevolking een waar drama is, is voor de onderwereld een zegen!
We zien de eerste zogenaamde noodfondsen opduiken en de Nederlandse regering is in een opperbeste stemming en gaat ook een cent in
de duitenzak doen. Wetende dat het witwassen en de cokehandel een
vreselijke opbloeier krijgt.
Het kon niet beter! Het is een zegen van boven zoals de onderwereld
deze natuurrampen ziet. De wasmachine draait al op volle toeren en
er is geen instantie die nu gaat zeggen “meneer kunt u deze miljoenen
verantwoorden”.
De ene zijn dood is de ander zijn brood! Helaas de grote verliezer zijn
die mensen die al weinig hebben en nu hun laatste bezit hebben zien

- The new world-

173

wegstromen en wegwaaien. Wat is de wereld toch een scheve gemeenschap waar geld en drugs al het menselijke laat verdwijnen.
John H Baselmans-Oracle

September 09, 2017

1079 Het ooooo zo goede Nederland!
Met grote koppen in de kranten nu “Nederland geeft 2 miljoen voor
wederopbouw st Maarten”
Ja u leest het goed; 2 miljoen, Je kan aanspraak maken doorje aan te
melden bij dat fonds!
Frans st Maarten liet zojuist weten dat Frankrijk 1.2 MILJARD geeft
voor wederopbouw.
Ziet u de verschillen?
We gaan even verder:
Nederland stuurt bij elkaar 200 militairen naar het Nederlandse deel
van st Maarten voor 40.000 inwoners.
Frankrijk stuurt 1100 soldaten op een bevolking van 32.000 inwoners!
Hopelijk komt Alex met een goed bericht want Nederland moet zich
internationaal schamen wat ze voor hun bewoners doen.
John H Baselmans-Oracle
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September 10, 2017

1080 De reden voor het late ingrijpen van Nederland
Het is duidelijk hoe Nederland denkt over de bevolking van onze eilanden. We kunnen allemaal verzuipen en het liefst wegspoelen zodat
Nederland af is van dat lastig ras wat woont op de zes eilanden onder
een Nederlandse vlag.
Voorzorgsmaatregelen waren er nauwelijks vanuit Nederlandse kant en
een schamele 100 militairen werden met een stoomboot verscheept naar
het eiland om even een kijkje te nemen of er nog leven was! Toen dat
bevestigd werd trok men zich weer snel terug in hun notendop met de
mededeling dat ze storm twee buitengaats wilde afwachten! Notendop
twee werd weer teruggestuurd naar Curaçao want stel dat er te veel
hulp geboden wordt. Maar bedenk even waar notendop twee mee naar
Curaçao terug kwam!
Op de Franse kant werd meteen zeer groot materieel ingezet en niet
via een stoomboot maar via de wegen die zeer snel gaan. Duizenden
manschappen werden in weer en wind ingezet voor orde en aan het werk
gezet voor de nodige voorzieningen, eten en water. Nederland heeft
dagen politiek lopen te bekvechten en afwegen voordat de pinguïns in
pakken besloten “wij gaan helpen”!
Maar er kwam een belangrijk detail ongewenst naar buiten. Via kanalen
werd duidelijk dat er geen vliegtuigen Nederlanders mochten oppakken! Er was een Nederlands landingsverbod! Als je een Amerikaan,
Venezolaan of Canadees was en nog wat andere nationaliteiten, deze
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vliegtuigen mochten WEL landen! Er mochten GEEN Nederlanders
met een Nederlands paspoort worden geëvacueerd!
Oeps, iets vreemds als je je eigen volk als “ratten” in een hol laat en ze
dwingt om in het rampgebied te blijven. Maar was dat niet de bedoeling?
En waarom net de Nederlanders die verboden werden het rampgebied
te verlaten? Nu, denk aan het woord “rat”. Een rat is een persoon in
de onderwereld! Nu, Nederland wilde wat zaken veilig stellen en uit
de vele ratten moesten de juiste nog even weggewerkt of opgepakt en
in veiligheid gesteld worden! Men moest enkele Nederlandse ratten
veiligstellen voor de handel die zij vertegenwoordigen! St Maarten zou
anders wel eens in andere handen kunnen vallen!
Vandaag zondag, mogen de eerste Nederlanders weg van het eiland. De
ratten zijn ondertussen veilig gesteld door een speciale unit. De handel
is veilig en nu wat puinruimen en dan maken dat elke verantwoordelijkheid afgeschoven gaat worden naar een eiland alleen bewoond veelal
door de maffia en hun volgers.
Dank u Nederland het is duidelijk waar u de eilanden voor (mis)gebruiken.
John H Baselmans-Oracle
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September 12, 2017

1081 Kinderen opvangen, DOE HET NIET!
Wie bepaalt zo’n achterlijke regel?
We zien nu allemaal in een keer goede zielen die menen dat ze kinderen
op moeten vangen vanuit de bovenwinden!
Dit is het meest achterlijke wat je kan doen!
Uit ervaring weten we (zelf 54 kinderen gehad) dat een gezin uit elkaar
trekken en kinderen soms maanden op een andere eiland plaatsen, werkelijk een belachelijk en ziekelijk idee is. Juist in de dagen van de grootste
ellende is het nodig dat de kinderen hun ouders hebben en dat de ouders
de kinderen om zich heen hebben. In het verleden dachten wij er ook
goed aan te doen om kinderen op te vangen bij dit soort noodsituaties.
Nu, de kinderen hadden geweldige emotionele problemen en leren kon
je wel vergeten. Het was overleven in een vreemd land voor hen, bij
vreemde mensen! Het is simpel achterlijk dat kinderbescherming en
kinderorganisaties dit toelaten! De praktijk is dat er vele kinderen zijn die
nog jaren problemen hebben met deze scheiding tussen kind en ouders.
Het is vreselijk wat het kind wordt aangedaan en het is gewoon het
afschuiven van een ziek systeem dat zich geen zier kan schelen wat er
later nog van uw kind overblijft! Het is het afschuiven van verantwoordelijkheid. Er kan wel degelijk iets gedaan worden door de autoriteiten.
Men kan voorlopig de kinderen opvangen in noodtenten, nog staande
gebouwen en de leerkrachten laten zorgen dat de kinderen op hun
gemak worden gesteld en tegelijkertijd onderwijs kunnen volgen en
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laten zien wat er gedaan kan worden in noodsituaties. Ze kunnen dan
dagelijks bij hun ouders zijn en zien hoe men gemeenschappelijk weer
zaken opbouwt!
Het is crimineel als er mensen zijn die hun kinderen dumpen bij vreemde
mensen op een vreemd eiland in welke situatie je ook bent!
Een kind opvangen, DOE HET NIET!! U helpt ze echt niet, u maakt
de emotionele pijn voor die kinderen ondragelijk en dat blijft gekerfd
vele jaren in hun leven!
John H Baselmans-Oracle

September 12, 2017

1082 EuroNarcos (een deel uit mijn dagboek)
De laatste dagen zijn hectisch, simpel omdat er veel ongewenst is opengebroken over de manier Nederland onze eilanden ziet en wat prioriteit
nummer één is bij rampen bij dit land. Ik begon met dit stuk om duidelijk
te maken dat er wat gaande is rond de orkaan Irma.
Mijn 1ste opiniestuk
Het ooooo zo goede Nederland!
Met grote koppen in de kranten nu “Nederland geeft 2 miljoen voor
wederopbouw st Maarten”
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Ja u leest het goed; 2 miljoen, Je kan aanspraak maken door je aan te
melden bij dat fonds!
Frans st Maarten liet zojuist weten dat Frankrijk 1.2 MILJARD geeft
voor wederopbouw.
Ziet u de verschillen?
We gaan even verder:
Nederland stuurt bij elkaar 200 militairen naar het Nederlandse deel
van st Maarten voor 40.000 inwoners.
Frankrijk stuurt 1100 soldaten op een bevolking van 32.000 inwoners!
Hopelijk komt Alex met een goed bericht want Nederland moet zich
internationaal schamen wat ze voor hun bewoners doen.
John H Baselmans-Oracle
Kort daarop publiceerde ik mijn tweede stuk nadat bleek dat mijn beweringen uit kwamen en dat er weldegelijk de eerste 3 dagen een vreselijk
vies spel gespeeld werd. Weinig van de politici waren te vinden er er
was zogenaamd niemand die de touwtjes in handen had.
Mijn 2de opiniestuk
De reden voor het late ingrijpen van Nederland
Het is duidelijk hoe Nederland denkt over de bevolking van onze eilanden. We kunnen allemaal verzuipen en het liefst wegspoelen zodat
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Nederland af is van dat lastig ras wat woont op de zes eilanden onder
een Nederlandse vlag.
Voorzorgsmaatregelen waren er nauwelijks vanuit Nederlandse kant
en een schamele 100 militairen werden met een stoomboot verscheept
naar het eiland om even een kijkje te nemen of er nog leven was! Toen
dat bevestigd werd trok men zich weer snel terug in hun notendop met
de mededeling dat ze storm twee buitengaats wilden afwachten! Notendop twee werd weer teruggestuurd naar Curaçao want stel dat er te
veel hulp geboden wordt. Maar bedenk even waar notendop twee mee
naar Curaçao terug kwam!
Op de Franse kant werd meteen zeer groot materieel ingezet en niet
via een stoomboot maar via de wegen die zeer snel gaan. Duizenden
manschappen werden in weer en wind ingezet voor orde en aan het
werk gezet voor de nodige voorzieningen, eten en water. Nederland
heeft dagen politiek lopen bekvechten en afwegen voordat de pinguïns
in pakken besloten “wij gaan helpen”!
Maar er kwam een belangrijk detail ongewenst naar buiten. Via kanalen
werd duidelijk dat er geen vliegtuigen Nederlanders mochten oppakken! Er was een Nederlands landingsverbod! Als je een Amerikaan,
Venezolaan of Canadees was en nog wat andere nationaliteiten, deze
vliegtuigen mochten WEL landen! Er mochten GEEN Nederlanders
met een Nederlands paspoort worden geëvacueerd!
Oeps, iets vreemds als je je eigen volk als “ratten” in een hol laat en ze
dwingt om in het rampgebied te blijven. Maar was dat niet de bedoeling?
En waarom net de Nederlanders die verboden werden het rampgebied
te verlaten? Nu, denk aan het woord “rat”. Een rat is een persoon in
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de onderwereld! Nu, Nederland wilde wat zaken veilig stellen en uit
de vele ratten moesten de juiste nog even weggewerkt of opgepakt en
in veiligheid gesteld worden! Men moest enkele Nederlandse ratten
veiligstellen voor de handel die zij vertegenwoordigen! St Maarten zou
anders wel eens in andere handen kunnen vallen!
Vandaag zondag, mogen de eerste Nederlanders weg van het eiland. De
ratten zijn ondertussen veilig gesteld door een speciale unit. De handel
is veilig en nu wat puinruimen en dan maken dat elke verantwoordelijkheid afgeschoven gaat worden naar een eiland alleen bewoond veelal
door de maffia en hun volgers.
Dank u Nederland, het is duidelijk waar u de eilanden voor (mis)gebruiken.
John H Baselmans-Oracle
Na dit stuk werd het weer erg druk op mijn (A)sociale media pagina’s
en in mijn mailboxen.
Er waren diverse vragen waar ik antwoord op heb gegeven en de meest
belangrijke antwoorden waren deze
Commentaren
- Eerst het vliegverbod en de vuile acties die uitgevoerd zijn.
- De simpele cocaïne handel daar gaat het om.
- Het veiligstellen van de grootste cokelijn met de mensen rond deze
EuroNarcos was prioriteit nummer een. Vandaar dat 3 dagen na de ramp
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er pas werkelijk gekeken werd naar de burgers.
- Waarom besteedt de pers geen aandacht aan de lijken (vermoord),
moorden en uitbraak gevangenen en het bang zijn van de militairen de
eerste dagen om aan land te gaan omdat de grootste criminelen veiliggesteld moesten worden?
- Je laat de bewoners 3 dagen verrekken en komt niet aan de wal omdat
je bang bent. Waarom wordt er niet gesproken over de moordpartijen
en de onderlinge afrekeningen nu? Ik praat niet over alleen St Maarten
want kennelijk bent u uw twee eilanden vergeten onder de Nederlandse
vlag waar we helemaal niets van horen!!
- Nederland had maar een doel op dat eiland en dat is de “cocaïne koningen” veilig te stellen van de moordende bende. Nu bijna een week
na de ramp komt men voor water en eten voor de bevolking bestemd.
- Het is verdomme schandalig dat drugs van jullie Narcoskoning en
hun gevolge belangrijker is dan mensenlevens maar zo zijn nu wel de
berichten die we van dag een kregen van familieleden! Wat zien we
bij ook weer bij dit bezoek, deze man wordt alsmaar geflankeerd door
Nederlandse en lokale pedofielen. Pedofielen allemaal aangesloten tot
die ene club de vrijmetselarij genaamd. Is er dan meer dat veiliggesteld
moet worden?
- De waarheid is wat ik in de telefoongesprekken hoor van familie die
daar nu honger heeft en bang is.
- Nee, uw koning is niet mijn koning en ik heb officieel mijn status aan
deze drugsbaron(familie, zie geschiedenis) teruggegeven. Dat allemaal
182

- OMNIS 5 -

via de officiële weg. Ik wil niet geassocieerd worden met een van de
gevaarlijkste drugsbaron van de wereld (EuroNarcos) die een heel land
(mis)gebruikt om zijn handel te kunnen voeren en veilig te stellen. Ik
heb papieren in mijn bezit van de wekelijkse leveringen, routes en
betalingen en niets voor niets noemde de cover hier zich “royal”. Een
man die zich koning noemt maar weigert te bewijzen dat hij nog een
drup blauw bloed van zijn zogenaamde voorouders bezit!
- Ik heb een wereldpaspoort al voor jaren en dat is een paspoort van de
UN voor stateloze mensen.
U trekt het naar ALLE Nederlanders maar ik stuur het naar de groep
die nu hun ego aan het strelen zijn en eerst hun handel veilig gesteld
hebben ten koste van 4 dagen hulp!
Die gasten vanuit Nederland die paraat zijn, hebben een zeer speciale
opdracht en dat heb ik van intern. De ene keer om achterom te kijken
en de andere keer vooruit kijken. De leiding geeft die opdracht welke
lading te onderscheppen en welke door mogen gaan.
Ik weet van ladingen die wekelijks, waar toevallig iedereen niet aanwezig
is, en net geen controles zijn hier lokaal en in Rotterdam! Wekelijks
hetzelfde patroon want de bescherming is royal niet waar?
- Voordat u begint te zaniken over aangeven. Alle data alle tijden alle
bankafschriften zijn gedeponeerd bij de gouverneur. Die heeft het
doorgegeven aan justitie en aan OM en die hebben er niets mee gedaan
omdat het van hogerhand werd opgelegd en geseponeerd moest worden.
Wel ging men mij vervolgen hoe ik aan de informatie kwam en nog
kom. En toen werd het stil want deze informatie zit maar op een plaats!
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- De wrok is er omdat een stel Nederlandse huichelaars van waar ik
weet dat deze de eilanden gebruiken als slaven en als veilige haven
voor hun vieze handel. De mensen interesseren die Nederlanders geen
hol en dat is overduidelijk bewezen. Ik snap niet dat men zich zo als
slaaf laat gebruiken en de enige verklaring is dat de lokale mensen ook
meegenieten van deze wereld EuroNarco cokelijn!
- Dat is overigens wat heer Wiels duidelijk naar buiten bracht en hem
de kogel heeft gegeven. Het gaat niet om dat gokken dat was een instap
want Wiels had mijn informatie ook omdat ik het hem toegespeeld heb
om aan te tonen welke personen en bedrijven er achter zitten en dat was
zijn uitspraak. “De grootste vijanden zijn banken, projectontwikkelaars
en accountants” en die 3 dekken alle koninklijke handel!
- Lang leve de koninklijke cokehandel (EuroNarcos)
Bij een van de Nederlandse radio zender vroeg ik me af waar het bepaalde nieuws bleef. Want wat er vrijgegeven wordt is niets meer dan
een gecensureerde boel via hogerhand. Die hogerhand waren bepaalde
personen in opdracht van Nederland en hun Koning die niet wilde dat
er zaken naar buiten kwamen. De moorden moesten ongelukken voorstellen en de verdwijningen zijn gebeurd als zogenaamd toeristen die
geëvacueerd zijn.
- Radio Paradise
En waar zijn de berichten van die doden die doodgeschoten zijn en in
zee drijven?
Informatie die ik kreeg van familieleden op st Maarten die deze lijken overal zien en maar niet er over horen. Ook niet dat bij de Franse
gevangenis alle gevangenen zijn gevlucht. En het veiligstellen van de
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topcriminelen die de cokehandel in handen hebben voordat er maar een
vinger uitgestoken werd naar de burgers toe!
Het late in actie komen was gewoon om tijd te rekken om bepaalde
gasten van het eiland te krijgen en weer met andere af te rekenen. Het
gaat om de grootste cocaïne EuroNarcos lijn die vandaar bestuurd wordt.
Dat is de reden dat er geen Nederlanders het eiland af mochten en de
militairen “bang” waren om aan land te gaan. Een selecte groep moest
eerst zaken veilig stellen.
Nergens lees je iets van die afrekeningen/moorden en de lijken die
drijven met kogelgaten in hun lijf. Het gaat om macht en zeer veel geld
en dat moest eerst veilig gesteld worden.

En toen werd het interessant, de Nederlandse politiek hapte op een
posting van heer Abraham waaruit de volgende conversatie volgde:
John H Baselmans
Het veiligstellen van de grootste cokelijn met de mensen rond deze
EuroNarcos was prioriteit nummer één. Vandaar dat 5 dagen na de ramp
er pas werkelijk gekeken werd naar de burgers.
Andre Bosman
Andre Bosman Wat een gezeur! En wat zeggen de Fransen?? De hoogleraren moeten wel beseffen waar verantwoordelijkheden liggen en
vanuit dat perspectief werken. En Nederland bepaalt niet zomaar wat
Sint Maarten nodig heeft. Nederland heeft daar geen zeggenschap. Laat
dat nu eens duidelijk zijn
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John H Baselmans
:-) Ver van mijn bed hè heer Andre Bosman. Zal wat gesprekken van
mijn familie aan u doorsturen wat Nederland werkelijk deed de eerste
5 dagen en waar de pers niet over mocht berichten en uw helden bang
voor waren.
Andre Bosman
John H Baselmans graag en vergeet de inval van de aliens niet te benoemen!
John H Baselmans
Andre Bosman, typisch u bent werkelijk walgelijk bezig en tonend hoe
laag uw politiek is. U gaat over lijken en u beschermt uw EuroNarcos
en u zet mijn familie en zo velen gewoon als een leugen neer.
Andre Bosman
John H Baselmans doet u vooral aangifte van de strafbare feiten die
u kennelijk kent, heer Baselmans! Ik neem u serieus als u serieus uw
aanklachten met feiten staaft. Tot die tijd zijn het vooral roddel en achterklap. En natuurlijk zal uw reactie zijn dat het OM, de regering en
iedereen daaromheen bezig is met deze hele samenzwering...
John H Baselmans
Andre Bosman, zoals u weet heb ik in het verleden u en heer Ronald
van Raak vele documenten toegestuurd en toen was u nergens te vinden. (NATUURLIJK NIET) De documenten waren onder andere over
de gehele cokedeal die nu snel veiliggesteld moest worden de eerste
dagen. Vanaf september 2010 zijn alle bewijzen bij de Gouverneur van
de Nederlandse Antillen en zijn directeur en is zelfs in een rechtspraak
is dit bevestigd geworden. U zou dus gemakkelijk dat kunnen laten ve186
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rifiëren bij de desbetreffende instanties! U kan ook nog de zogenaamde
vernietigde documenten bij uw collega heer Raak even vragen of hij
toch nog een kopietje heeft.
Ja, wij als MKK doen van en over alles aangifte ook zo tegen de cokehandel van Nederland (EuroNarcos) die bewezen is met data, vervoer,
ontvangst en met schermbeelden van transacties! En dan heer Bosman,
dan komt u als een van Nederlandse politici niet zo goed uit de bus.
Vandaar uw lage opmerkingen en stompen onder de gordel en zaken
belachelijk maken terwijl alle nummers en zaken beschreven staan.
Wie maakt zich nu hier belachelijk heer Bosman?
Het was de zoveelste keer dat heer Bosman probeerde mij door het slijk
te halen simpel omdat hij weer met zijn club vies bezig is op onze eilanden. Via samenwerking met Ronald Raak en de Knipselkrant worden
er zaken uitgelokt om zo tegenstanders in hun handel op een zijspoor te
zetten. Men kan dat zien aan de kamervragen die allemaal wijzen naar
een bepaalde Zuid-Amerikaanse groep. En als men goed oplet wordt er
geen woord gerept over de Italiaanse kant en de kant die politiek Nederland geeft aan politieke partijen op onze eilanden. De Nederlandse
politiek pompt veel (drugs)geld via accountants, projectontwikkelaars
en banken in bepaalde lokale politieke partijen. Daarom de eenzijdige
aanvallen en de eenzijdige berichtgeving over zaken die gaan over drugs,
gokken en witwassen. Zelf werd ik benaderd in de tijd van Brinkman en
PVV om geld te nemen van de Nederlandse politiek. Ook die bewijzen
en gesprekken zijn in mijn bezit!
Het is een bepaalde groep die door het slijk wordt gehaald omdat ze
simpel de tegenstanders zijn van de Nederlandse EuroNarcos politiek
en hun koning! Er zijn vele bewijzen aan te voeren en de ramp orkaan
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Irma is er een van. De manier zoals de Nederlandse politiek zaken rekten
en de redenen die daarvoor aangewend werden, wijzen allemaal op wat
ik al jaren bericht en mensen probeer te laten zien.
Maandag 11 sept 2017 was voor mij weer een bijzondere dag. De
voorgaande dagen was het verkeer in ons afgelegen weggetje al drukker en je denkt dan “weekeinde, kan wel”. Maar maandag toen ik toch
wat camerabeelden afspeelde, werd duidelijk waarom het drukker was
in onze straat. Een blauwgroene wagen ging meerdere malen langs
ons huis en uiteindelijk ging hij deels de oprit op, ging toch verder en
stopte 25 meter verder om via onze tuin naar binnen te kijken. Toen
deze gasten door hadden dat ik naar hen keek via de porch gaven ze
vol gas en reden weg.
Niets nieuws en gebeurt regelmatig maar er was een bijzonder detail;
de koning is/was weer op het eiland en als deze beste man hier is dan is
het altijd zwarte of politiewagens voor de deur! Ditmaal was het dus een
gewone luxe wagen wat mij moest laten denken dat het 3 jongeren waren.
Bij navraag en het kenteken te kunnen achterhalen blijkt dat het weer
onze vieze pedofielenclub is die mij in de gaten moet houden omdat hun
Narcoskoning op het eiland is. Ik noem hem Narcoskoning omdat bewijzen van af 2010 tot op heden duidelijk maken wat de rol is van deze man,
zijn familie (gezien de geschiedenis) en zijn project vrienden samen met
de CIA die hier aan verbonden is en alles in goede banen moet leiden.
Deze gehele werkwijze met schermafdrukken van witwassen, namen en
leveringen zijn gedeponeerd in 2010 bij Gouverneur Goedgedrag daar
hij de enige is die niet deze zaken ongemerkt kan laten gaan. Nee, ik
had niet de hoop dat er wat mee gedaan zou worden want dat kan niet.
Vele van de bewijzen leiden naar zijn baas. Maar ik weet wel zeker dat
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het op de juiste plaats is en men er niet onderuit kan! Het gesprek met
heer Goedgedrag en zijn directeur van het Kabinet was zeer duidelijk
“Dit is een zware getuigenlast”.
Door dat alles word ik elke maal als de grote baas op het eiland komt,
geschaduwd en in de gaten gehouden. Net of ik de terrorist ben! Dat
terwijl zij de cokedealers zijn die dus hun handel veilig moeten stellen!
En dat bewijs kregen we dus bij deze orkaan Irma waar men 3 dagen
druk bezig is geweest om zaken veilig te stellen. Vergeet niet de coke
onderhandelingen en prijsbepalingen enz. gebeuren in St Maarten.
Curaçao en Aruba zijn meer de havens en Curaçao daarnaast nog de
financiële wasmachine. Iets wat in een laatst uitgezonden film “Narcos”
duidelijk uitgelegd werd. Toen werd al gesteld dat deze narcoticahandel
en witwassen door de invloedrijke Nederlandse meesters werd gedaan.
Nu gaat het via trust eindeloze investeringen in projecten zonder enig
overlevingskans. Zie Sambil wat er niet neergezet is om ons merkgoederen duur aan te smeren en vele hoeken van het gebouw duister en
ongangbaar zijn!
St Maarten is waar de handel en wandel door diverse zeer hoge gasten
in die wereld en de diverse kartels samen komen om zaken te bepalen.
Nu, laten er nu zeer belangrijke “gasten” net op dat eiland St Maarten
zijn. Gasten die zeer belangrijk zijn voor het voortbestaan van de EuroNarcos! In een van de internationale krantenartikelen sprak een man
over de sluiproutes die er net na de orkaan ontstonden waar op zeer
spectaculaire manieren bepaalde mensen van het eiland gehaald werden!
Hij heeft een getuigenverslag kort na Irma op internet gezet.
Maar ook het gedrag van de aangekomen Nederlandse militairen was
zeer frappant en hun opdracht van hogerhand was duidelijk. “Stel
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bepaalde mensen veilig” en er was blijkbaar enkele personen die de
opdracht hadden “op te ruimen” wat er op te ruimen was. Alles valt nu
onder een natuurramp en zal niet achterhaald worden. De maffia deed
zijn werk en heeft werkelijk god gedankt voor deze mogelijkheid. Geloof
me, ze zitten nu allemaal vooraan in de kerk de komende zondagen!
Deze zaken mogen niet naar buiten komen, simpel omdat ze tegengehouden worden door de reguliere pers. De matte en sterk gecensureerde
verslagen van de NOS en zijn heer Drayer waren zeer duidelijke taal.
Er waren zinnen die niet liepen omdat er snel het mes in gezet werd.
Opnames waren niet objectief maar sterk naar een kant zodat men niet
de werkelijkheid kon zien. Het waren particuliere mensen die filmden
en zaken rapporteerden. Zij maakten dat het duidelijk was dat de ratten
eerst veiliggesteld moesten worden en dat de bevolking op een laatste
plaats stond. 3 dagen, de eerste 3 dagen, ik zou daar graag de ongecensureerde drone beelden van willen zien.
Achter die loden deuren is veel gaande en is de afgelopen week veel
gebeurd. Daarom mag de waarheid niet naar buiten komen en wordt er
alles aan gedaan om mijn mond te snoeren. Ik ga mijn mond houden de
dag dat ik in mijn graf lig en mijn totale dagboek gepubliceerd is. Dan
“I rest my case” maar tot dan zal ik de waarheid vast blijven leggen in
zwart op wit.
Dit is een deel van mijn dagboek “Het dagboek van een eilandsgek”
John H Baselmans-Oracle
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September 13, 2017

1083 Boven de Meteo warnings staande
De meteo geeft momenteel vrijwel dagelijks warnings uit over de extreme hitte die er gaande is en dat we er voorzichtig mee om moeten
gaan en ons zo koel mogelijk moeten houden. Ook scholen hebben een
verkort lesrooster!
Dan sla je de kranten open en zie je pagina’s grote advertenties dat Aqualectra hele wijken voor 5 tot 6 uur lang afsluit van elektriciteit omdat
er dan zogenaamd onderhoud is! Volgens directeur Jonis is onderhoud
nodig en ik ben het helemaal met hem eens. Maar zoals hij ook mij eens
vertelde, onderhoud is een langere termijn planning en dus niet acuut
nodig! Nu we in een warmtegolf zitten lijkt het mij onmenselijk om hele
wijken voor 5-6 uren plat te leggen omdat er “zogenaamd” onderhoud is.
Ik schrijf “zogenaamd” omdat ik een van de laatste keren alle wijken en
straatjes, bij een zogenaamde “onderhoud” ben afgereden er niet EEN
wagen gezien heb die maar ergens onderhoud pleegde! Onderhoud staat
veelal voor gewoon het tekort van stroom die gespaard moet blijven
voor andere bepaalde delen van het eiland!
Het ergste is dat Aqualectra meent boven de officiële warnings van een
meteo te kunnen staan! Dat is wel heel erg en tekenend voor deze firma.
Ze hebben lak aan hun betalende klanten en je zoek het maar uit met
deze hittegolf! Dat lijkt het motto van deze Aqualectra!
Wanneer gaat er politiek of van hogere hand ingegrepen worden bij deze
onmenselijke figuren die deze regels maken bij dit bedrijf en mensen
in momenteel 36-38 graden laten zitten voor 5-6 uren lang en zelf zit- The new world-

191

tend in overgekoelde airco’s? Niet denkende aan de oudere generatie,
toeristen en mensen die afhankelijk zijn van hun fan en wat afkoeling!
Simpel onmenselijk Aqualectra directie!
John H Baselmans-Oracle

September 14, 2017

1084 Over 200 mensen zoek! En wat de rest?
4 doden en wat gewonden, dat is wat de officiële instanties en de pers
naar buiten hebben gebracht! De leugen is gigantisch want van de mensen zelf op St Maarten hoor je dat er vele mensen worden vermist en
links en rechts lijken met of zonder kogelgaten drijven in de wateren
rond het eiland. Men mag niet meer schrijven over de bedreigingen,
plunderingen en de afrekeningen want dat tast de goede naam aan van
Nederland en hun eiland.
Nu, dagen later sijpelen er berichten binnen van meer dan 200 vermisten
en dan weten we nog niet van de niet geregistreerde of te wel illegale
mensen op het eiland. De eerste drie dagen waren simpel jagen op criminelen, afrekeningen en veiligstellen van de vele cocaïnehandel. De
Nederlandse militairen waren volgens de pers bang om aan land te gaan
en later bleek dat een speciale eenheid alleen enkele zeer interessante
hoge maffia gasten in bescherming namen bang dat de handel verloren
zou gaan.
Men doet er alles aan het zwijgen op te leggen maar de geluiden sijpelen
toch wel door . De leugens die de wereld in gestuurd worden hebben
192

- OMNIS 5 -

de omvang als die van de MH 17vlucht en de tijd zal loslaten wat er
werkelijk gaande is op het eilandje St Maarten. De grote verliezers zijn
de lokale bevolking die geheel hun hebben en houden verloren zijn en
verstrikt zijn geraakt in de wereld van de vieze Italiaanse maffia waarvan
Nederland beweert weinig weet van te hebben.
De Italiaanse maffia; de link tussen maffia en het witte goud.
John H Baselmans-Oracle

September 14, 2017

1085 Onderhoudswerkzaamheden zonder
stroomonderbreking
Het volgende lezen we week in en week uit in kranten, websites en
sociale media:
“STROOMONDERBREKING Wegens onderhoudswerkzaamheden
zullen op onderstaande locaties en tijdstippen de stroomvoorziening
tot onze spijt tijdelijk worden onderbroken. Wij doen ons uiterste best
om de werkzaamheden binnen de genoemde tijd uit te voeren en het
ongerief tot een minimum te beperken. Wij bieden u onze excuses voor
het ongemak.”
Deze onderhoudswerkzaamheden zijn een regelrechte leugen volgens
het eigen personeel van Aqualectra bedrijf! Ook als je vraagt op andere
eilanden zijn er natuurlijk wel eens uitvallen maar geen uitvallen omdat
er onderhoud gaande is. Overal waar je dat vraagt zegt men “voor onder- The new world-
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houd hoeft men maar zelden de stroom af te zetten” en dat hoor je ook
van de medewerkers zelf van Aqualectra! Men vertelt dat er onderhoud
gepleegd kan worden zonder de stroom voor 5 tot 7 uren plat te gooien.
Dat wordt overal bewezen op die plaatsen van het eiland waar mevr
Bikker ons eens een plattegrond van liet zien waar geen uitval is, alleen
in noodsituaties. Plaatsen in de stad waar of belangrijke gebouwen zijn
maar ook waar de ziekenhuizen en klinieken zijn. En dan zie je op de
kaart van gespaarde ellende ook spotjes van plaatsen vanwaar ik maar
aanneem dat het zeer belangrijke mensen zijn die daar wonen of werken!
Maar waarom moet Aqualectra ons in een roulatie systeem vele uren
afsluiten?
Nu, van directeur Jonis kreeg ik een kort antwoord en dat was; “We
moeten toch onderhoud doen”. En ja daar ben ik het geheel mee eens
maar heer Jonis waarom zegt uw eigen personeel dat in 95% van de
gevallen de stroom niet langer dan 15 minuten afgesloten hoef te zijn
om zaken om te koppelen? De rest van het onderhoud kan met de stroom
gewoon aan! Waarom dan die 5 ¾ - 6 ¾ uur die u ons in de momenteel
ondragelijke hitte laat zitten? Dan praten we nog niet over de zieke en
oudere mensen die een gevaar lopen door uw onnodig afsluiten in deze
ondragelijke hitte.
Maar ik kreeg antwoord van uw eigen personeel heer Jonis.
Ik kreeg te horen dat het gehele onderhoudsgedoe niets meer en minder
is dan het dekken van capaciteiten tekort! Aqualectra kan niet genoeg
stroom leveren en daarom komen ze met deze onzinnige en onlogische
smoes! Ik citeer enkel de woorden van uw eigen personeel heren Aqualectra! U bent blijkbaar met uw 49 miljoen gulden winst jaarlijks niet in
staat om een elektriciteits- en waterbedrijf op te zetten wat de mensen
194

- OMNIS 5 -

aan de eerste levensbehoeften helpt, namelijk Water en Electra! Is het
dan niet zaak dat wij als betalende burgers gaan eisen dat er dan WEL
mensen op die plaatsten gezet worden die ons dat wel kunnen garanderen en open staan voor alternatieve energiebronnen in plaats van alle
alternatieven tegenwerken?
Het is van de zotte dat we één van de hoogste tarieven hebben op de
wereld en dat dan ook nog ons voorgelogen wordt dat er onderhoud
gepleegd moet worden om zo uw tekortkomingen te dekken!
-

Waar blijft onze politiek in deze semioverheidsbende?
Of komt dit alles de politiek goed uit?
Heeft de politiek al eens een calculatie gemaakt wat deze
leugen de economie van Curaçao kost?

John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237

September 15, 2017

1086 Nederland is vreselijk bang
St Maarten, Nederlandse kant, heeft de grens gesloten met Frankrijk,
bang dat er te veel ongewenste pottenkijkers komen. Ook sijpelen nu
noodoproepen binnen waar gesteld wordt dat we niet praten over enkele
doden maar er wordt al beweerd door lokale inwoners over duizend
doden op het eiland St Maarten!!
Ik zet hier enkele stukjes die nu verschijnen van mensen in nood:
- The new world-
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“We want to get out of St Martin! We cannot stay here! People are
being killed!”
“It’s a disaster what happens in Saint Martin... There’s a civil war...
people getting beaten up….”
“The Dutch military also denied reports of a prison break on the island,”
“The Army and law enforcement are completely out of date... it shoots
everywhere, people fight everywhere to pick up the smallest things”
“We need more military on the island pleaseeeee!!!! our country is in a
state of emergency! Every single one of us on this island needs HELP!!!
Waarom is Nederland zo bang?
Waarom mag er geen berichtgeving over deze zaken naar buiten komen?
Is het Nederland en ook Frankrijk het om te doen om bewust op te
ruimen?
St Maarten is altijd al het “zakelijke” coke eiland geweest waar de wereld
maffia onderhandeld met elkaar. Het is een soort maffia soeverein eiland
waar de onderwereld de vuilste zaken met elkaar bespreekt en vastlegt.
Uit getuigenverklaringen van personen die er in hebben gezeten moet
je precies weten hoe met deze deals om te gaan anders eindig je dood in
het water! Je moet je tegenstander kennen en weten waar wel en waar
niet te komen. Nu na de ramp is voor vele maffia personen de perfecte
tijd om vele jaren opgelopen frustraties af te rekenen zonder dat de ogen
op hen gericht zullen zijn. Nee, het zijn niet alleen de zogenaamde Al
Capone’s - Escobar’s maar ook Nederlandse “zakenmensen” die voor de
oranjes dealen. Die eerste 3 dagen was werkelijk een slachtpartij. Maar
nu nog komen grote tegenstanders elkaar tegen en eentje mag verder
lopen en is de sterkste. Niet geheel eerlijk want we weten allemaal dat
de Nederlandse militairen mogen doen en laten wat ze willen. Het vrijbriefje is er. Nederland zit tot over hun nek in de cokehandel en zoals
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ik al eerder stelde men moet deze veiligstellen en dat met behulp van
de militairen die zogenaamd humanitaire hulp bieden!
John H Baselmans-Oracle
Even een vreselijke update.
Vanuit 2 bronnen hoor ik dat illegalen op het eiland St Maarten gewoon
afgeslacht worden. Ik ben dat nog verder aan het uitzoeken.

September 16, 2017

1087 Een noodroep;
Kinderen opvangen wat is de werkelijkheid.
In ongeveer 25 jaren hebben mijn vrouw Paulie en ik 54 kinderen opgevangen.
Kinderen die op straat stonden omdat hun ouders in het gevang werden
gezet of dat ze zwervend waren omdat de ouders stoned ergens op een
vloer lagen. Ook hadden we kinderen die in elkaar geslagen werden
door hun ouders en er was ook een geval van een meisje dat met een
heet strijkijzer behandeld werd door een kwade moeder. Ook waren
er gevallen waarvan de moeder met soms een vader dachten dat het
beter was dat de kinderen uit huis werden geplaatst! Wij noemden dat
het dumpen van verantwoordelijkheid. Gevallen om te janken en ook
gevallen waar men dacht beter de kinderen in nood even ergens anders
gezet konden worden. Even het milieu ontwijken noemen ze dat met
een mooi woord!
- The new world-
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We kregen nauwelijks steun van kinderbescherming of jeugdzorg en alle
psychiaters en psychologen moesten we allemaal zelf bekostigen. Ook
de vele doktersbezoeken bij mishandeling gingen via onze inkomens.
We hebben ruim 25 jaren lang ons hart en ziel gegeven aan deze 54
verstoten kinderen waarvan de een enkele dagen bij ons was en weer
anderen 7 tot 11 jaren in huis zijn geweest!
Nachten zat ik langs een jankend kind omdat deze bang in het donker
was. Zittend in een hoekje met haar enige knuffel uit haar vorig leven
was wat ze had en dan een vreemd huis met twee vreemde oudjes die
probeerden haar gerust te stellen. Weer een ander was overdag over actief
en wist van dolheid niet wat deze moest doen. Rijk voelde dit kind zich
maar later keerde deze rijkdom zich in een vreselijke vorm naar andere
toe. Weer een ander kind die we al maanden hadden en op een nacht
ik nog net zijn arm kon grijpen toen hij probeerde mijn vrouw met een
schaar te steken. En zo zijn er zeer vele voorvallen geweest die allemaal
in mijn ziel gegrift staan. Het pijnlijkste moment was toen 2 volwassenen bij ons op de porch vroegen of we kinderen, die geen ouderlijke
band of familie band hadden, konden leveren om verzonden te worden
naar Indonesië. Kinderhandel die gaande is op Curaçao via defensie!
Nu hebben we momenteel de goede harten die menen kinderen op te
moeten vangen van een ander eiland, andere taal en andere levenswijze.
Het is onbegonnen werk omdat men kinderen kweekt die met een vreselijk trauma verder in hun leven mee moeten mee dealen.
U neemt zo’n kind aan dan gebeurt het volgende:
Het begint met slecht slapen omdat het kind zich af 		
vraagt waarom de ouders hem/haar gedumpt hebben bij 		
vreemde mensen op een vreemd eiland en andere taal.
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De eerste zaken komen naar boven van bepaald eten wat 		
men niet lust en bij ons thuis eten we cornflakes en geen 		
hagelslag en aardbeienjam!
Naar school, ja welke school, deze zijn allemaal 			
Papiaments- Nederlandstalig gericht en daar zit je dan als
wildvreemde.
Thuis mag ik altijd zo laat naar bed!
Bij ons thuis mag ik op mijn telefoon spelen na school!
Ik ging altijd naar zwemles, paardenclub of naar een 		
muziekschool en waarom hier niet?
Jij ben niet mijn vader of mijn moeder jullie zijn niet mijn baas!
Jongere dames net in hun moeilijkste periode op zoek naar
hun eerste lover proberen ‘s avonds uit het huis te sluipen
en de angst dat ze zwanger terug komen!
Jonge heren als jonge macho’s op zoek waar de grenzen 		
zijn en dat veelal met een grote mond en zelfs soms dreigend!

En zo kan ik een boekwerk aan zaken opnoemen met zaken die wij
hebben moeten doorstaan en moeten zien op te lossen zonder hulp van
lokale instanties want die waren in de verste verte niet te vinden!
Vergeet niet, u heeft minimaal voor 6 maanden een vreemd kind in huis
waar veelal geen of totaal andere regels waren!
Nu 13 jaren later dat we het laatste kind hebben opgevangen besef ik
pas waar we doorheen zijn gegaan. Mijn vrouw is kort daarna overleden
op jonge leeftijd omdat zaken met wat kinderen totaal misgingen. Van
menig kind weten we dat deze nu zwaar aan de drugs zijn, vast zitten en
enkele zelfs in een gesticht zijn beland. Doch de angstige gezichten van
elk kind en alsmaar de vraag van “waar zijn mijn vader en moeder” en
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dus de drang naar deze natuurlijke ouders, zal altijd mij achtervolgen.
En dan lezen we weer over een ondoordachte actie van kinderen in het
diepe gooien op een ander eiland. Juist nu hebben deze kinderen hun
ouders/familie en vrienden nodig om de opgelopen trauma te verwerken.
Ik heb nu al slapeloze nachten wetende wat er van deze kinderen gaat
komen en de gevaren waar ze mee te maken krijgen.
Goed denken te doen wil niet zeggen dat het goed is.
Ik hoop dat dit stuk gedeeld gaat worden bij en naar iedereen die maar
de gedachte heeft goed te doen en ik hoop voor de vele kinderen dat ze
niet door deze nachtmerrie van minimaal een half jaar hoeven te gaan
omdat ouders nu niet zuiver meer kunnen denken en impulsief handelen.
Gebruik uw verstand en voel dat ook uw hart zegt dat een kind onder
de vleugels van zijn ouders behoren.
Voor de kinderen van de toekomst.
John H Baselmans-Oracle

September 19, 2017

1088 Vreemd
Er zijn momenteel diverse zaken die niet gewoon zijn en het gaat er op
lijken dat men bezig is om er alles aan te doen om mij van de aardbodem
te vegen. Daarom kan het zijn dat dit voorlopig een van de laatste posts
zal zijn en dat er even door mij ingegrepen moet gaan worden.
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Waarom ik dit stel is omdat er vreemde zaken gebeuren en er mensen
zijn die er alles aan doen om mij verder uit te horen en zelfs zo ver gaan
om mij te vragen waarom ik nog leef. Door een van de personen werd
me simpel gevraagd wie mijn beschermheren zijn en waarom ik niet
veroordeeld ben omdat ik Alexander en diverse hoge mensen aanval en
het vele vuil ongehinderd kan schrijven.
Ik heb deze persoon uitgelegd dat ik niets nieuws schrijf en alles wat
ik nu naar buiten breng al vanaf 2010 in mijn boeken staat beschreven.
Mijn verhaal is al 20 jaren het zelfde, alleen wordt er alsmaar meer
bewijs aan toegevoegd doordat de hoofdrolspelers alsmaar in de fout
gaan en zelf bewijs aandragen. Het is bewezen door de hoofdrolspelers
zelf die zich vast lieten leggen bij deze EuroNarcos bende wat tevens
een top pedofiele groep is en die personen zijn die uitmaken wie wat
mogen leven.
Daarom wil ik hier nogmaals herhalen dat ik deze zaken allemaal zelf
heb ondervonden, gezien en zelf mee heb mogen maken aan levende
lijve. Er zijn allemaal aangiftes gedeponeerd in het huis van de leeuw en
te wel; de Gouverneur van de Nederlandse Antillen (vervanger Koning)
wat later de gouverneur van Curaçao werd. Ook zijn van alle zaken via
kopieën naar het lokale Openbaar Ministerie gegaan en zijn er diverse
gesprekken geweest met de toenmalige Procureur Generaal en Minister
van Justitie. Zij verklaarden enkele malen dat ze niets konden doen en
ze moeilijk een onderzoek konden starten tegen hun eigen meerdere of
te wel hun baas. Zo werd ik sinds 2010 onder curatele gezet eerst via
de lokale veiligheidsdienst en later door de Nederlandse AIVD, het was
simpel om mij nog wat te beschermen.
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Na het melden van de misstanden op St Maarten zijn er in een keer
diverse andere spelers opgedoken en is er wat gaande om me definitief
mijn mond te snoeren. Al mijn kennissen weten dat mijn mond pas stil
zal vallen als ik in een kist lig en zelfs daarna nog mijn dagboek door
3 verschillende uitgevers uitgebracht gaat worden met alle namen,
toenamen, spelers en hoofdrolspelers. Zo zullen de ware namen van de
moord Wiels, Holloway maar ook van diverse zaken die totaal misgegaan zijn in het gerecht als de zaak Schotte en zijn groep geheel vrij
worden gegeven. Alles is al geschreven en alle documenten, foto’s en
bewijzen zijn al geplaatst. Alles wat nu juridisch naar buiten gebracht
kan worden staat al netjes beschreven in de boeken die allemaal online
gratis te downloaden zijn. Het doel daarvan is om mensen te laten zien
dat de wereld waarin we leven niets met de mens te maken heeft maar
met macht, drugs en slavernij.
Ik zal eerst moeten uitzoeken wat de nieuwe contactzoekers/vragenstellers precies mee bezig zijn maar mijn mensen die dit allemaal doornemen
hebben een zeer sterk vermoeden dat men bezig is met een messteek
in mijn rug.
Het zal even stiller worden, dit is nu prioriteit nummer één.
John H Baselmans-Oracle
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September 19, 2017

1089 Onkunde, disrespect en wanorde duidelijk bewezen
bij Aqualectra
WAAR IS DE POLITIEK?
Waar zijn die mensen die moeten zorgen dat wij, betalende burgers, krijgen waar ze recht op hebben en contracten voor hebben moeten tekenen?
Hoe is het mogelijk dat specialisten en zogenaamde hoog gestudeerde
ingenieurs niet kunnen berekenen hoeveel stroom er nodig is voor een
groeiend eiland! Een eiland wat steeds meer met de huidige techniek
stroom nodig heeft en dus niet geleverd kan worden omdat ze zelf toegeven dat ze geen capaciteit hebben!
Zittend in hun airco gekoelde ruimtes zijn het deze niet capabele mensen
die ouderen, zieken en mensen die nu groot gevaar lopen in de huidige
hitte, waar zelfs de meteo waarschuwingen voor uitgeeft, en afsluiten
van stroom omdat er simpel beweerd wordt dat er geen capaciteit is!
Als er geen capaciteit is heren Aqualectra dan heeft u werkelijk gefaald
en toegegeven dat u niet capabel bent zo’n bedrijf te runnen!
-

-

Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat een 49 miljoen 		
winst draaiend bedrijf geen noodvoorzieningen kan treffen
voor deze moeilijke tijd?
Hoeveel mensen zullen ongewild nu in gezondheids		
problemen komen?
Hoeveel kost deze wantoestand de economie van dit eiland?
En hoe is het mogelijk dat de pinguïns politici in hun 		
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pakken in gekoelde ruimtes niet de verantwoording nemen
en gaan zorgen dat er mensen die wel capabel zijn in deze
ader van de economie gaan plaatsen!
Wanneer wordt dit wanbeleid aangepakt en waar zijn de tijdelijke voorzieningen door extra generatoren te laten draaien voor de tijden dat het
hard nodig is? Nood is nood en dan moeten er noodoplossingen komen!
Heren en dames politici, u zit er duidelijk niet voor de burger en u bent
ver van de werkelijkheid. Het is triest dat u NIETS onderneemt tegen
deze semi overheidsbedrijf die een leveringsplicht heeft en wat werkelijk
heeft toegegeven dat ze niet capabel zijn om een elektriciteitsbedrijf te
runnen. U bent wel verantwoordelijk heren / dames politiek voor de
vele ongevallen die er nu onder de zieken en ouder mensen gaande zijn!
John H Baselmans-Oracle

September 20, 2017

1090 Natuurrampen
Ze zijn er altijd geweest en de aarde heeft zich altijd geroerd omdat het
een levende energiebron is.
Doch door het internet en de vele groepen die bij elkaar komen via de
elektronische weg heb je het idee dat het allemaal veel erger aan het
worden is.
We zien de vele grote aardbevingen zoals;
Nieuw Zeeland
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Puebla Mexico
Illinois
Westwood
Oaxaca Mexico
Chili
Saint Helena
Nieuw Guinea
Argentinië
Californië
Marian Islands
Ook hebben we de vele orkanen die buiten proporties zijn gegroeid
omdat er met frequenties gesmeten wordt die invloed hebben in de natuur en op de mens.
We hebben gehad de orkanen en tyfonen;
Maria
Jose
Irma
Harvey
Bopha
Washi
Jal
Morakot
Fengshen
Nargis
Dan praten we nog niet over de vele rampen die er bijna dagelijks gebeuren, veroorzaakt door de mens, waar grote delen van de oerwouden
gekapt worden, gas en olie uit de grond getrokken worden, het lozen
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van veel chemisch afval in zee als in de lucht. En de megasteden die
ondergronds alsmaar gebouwd worden voor die mensen die menen te
kunnen overleven als een mol.
Men praat alsmaar over klimaat verwarming (opwarming) maar het
is de grootste onzin die er bestaat omdat de cyclus van de aarde vele
duizenden jaren dezelfde rotatie van weer en rampen geeft. Er is niets
anders dan anders en het is alleen dat we nu dichter op elkaar zitten
zodat we weten dat het bij de buurvrouw ook mis is.
Wat er wel mis is, is het spelen met frequenties waar iedereen aan mee
doet via hun elektronische apparaten. De G2, G3,G4 en nu de G5 en zo
ook de nieuwste telefoons die alsmaar meer kunnen, maar ook alsmaar
meer knoeien met de frequenties, maken dat de mensheid aan blok zaken
door elkaar aan het gooien zijn op deze aarde.
Hitler spendeerde in de 2de wereldoorlog vele onderzoeken naar de
connectie mens en frequenties en uit zijn onderzoeken bleek dat via
frequenties van de mens robotten gemaakt kunnen worden. Via frequenties zijn de mensen ook uit te schakelen maar ook op een lijn te laten
denken, handelen en zelfs elkaar uitmoorden.
Het heeft nog even geduurd eer het ideale speeltje in de handel genomen
kon worden. Men dacht het via radio, later TV en weer later de computer de bepaalde frequenties bij de mensen te brengen maar de mens
was nog te ver van de bron vandaan totdat men de oplossing had; de
portable telefoon! Men creëerde een apparaat wat elk mens behoort bij
zich te hebben en zo verslaafd er aan te raken. Door spelletjes en alles
wat de techniek maar kan bieden van internet, foto’s, programma’s en
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contacten via een wat sup systeem kan de mens niet meer zonder dit
speeltje. De vele high Tech telefoons kunnen wonderwel nog bellen
maar uiteindelijk is dat niet meer de hoofdfunctie.
Zo ziet men zombies achter het stuur, op straat in bussen, treinen en het
gezellig uitgaan in een discotheek of restaurant is niets meer dan het
tegenover elkaar zitten en maar naar het kleine schermpje staren. Bang
dat men iets belangrijkst mist van die persoon 10.000 km verder weg.
Het ideale apparaat is geboren en de mensheid is verslaafd aan de ergste verslaving die je maar kan bedenken; de verslaving aan bepaalde
frequenties.
Het is niet alleen het veranderen van de aarde, rampen en weer, het is
jij en ik die met onze verslaving de totale frequenties veranderen en
elkaar uitmoorden. Moeder natuur doet niets anders dan reageren op
de frequenties die ze krijgt!
Geef de ander niet de schuld maar kijk wat je nu in je handen hebt. Het
apparaat wat de ondergang van de mensheid in heeft gezet en mensen
als zombies en beesten laat leven. Weinige beseffen dat ze een droom
van Hitler bij zich dragen. Een device wat nu werkelijkheid is en niet
wetend dat ze hun eigen ondergang aan het aansturen zijn en dat allemaal via frequenties.
John H Baselmans-Oracle
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September 21, 2017

1091 4:40 am
Het was al een vreemde nacht en er was al bezoek aan mijn bed maar
om 4:40 werd ik wakker gemaakt door zeer hoge tonen waar ik eerst van
dacht dat deze van de airco kwamen. En zo dus de airco uitgezet en de
tonen bleven aanhouden. Ook de honden reageerden er op en begonnen
te blaffen en werden onrustig.
De zeer hoge tonen zijn er nog steeds al zijn ze nu veranderd van frequentie! Duidelijk is er wat gaande en mijn geluk was dat ik het niet
alleen ben die het hoor.
Frequenties, het gaat fout en vandaar dat de vermogende zich dus nu
scharen in hun diepe bunkers van dik beton en zwaar geïsoleerd voor
zogenaamd een kernaanval. Vergeet de kernaanval, denk maar meer
aan wat nu spelende is; het spelen met frequenties en kijken hoe wij als
ratten reageren op deze experimenten.
John H Baselmans-Oracle

September 21, 2017

1092 Niet kapot te krijgen
Het was me het nachtje wel en dat zette zich duidelijk voort de rest
van de dag.
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Even wat boodschappen doen en een kop koffie met wat erbij genomen
en de ellende begon.
Ik werd zieker en zieker en mijn lever en nieren hadden het duidelijk
moeilijk.
Thuis aangekomen meteen naar bed en gedaan wat er gedaan moest
worden. Dus buiten de hoge frequenties was er duidelijk wat verkeerds
in mijn lichaam gekomen.
Na uren rusten en zorgen dat de nodige energie weer opgepakt werd,
lijkt de grootste klap geweest te zijn.
Voel me wel zwak en nu ben ik duidelijk een van die zombies.
Nachtje slapen en de nieuwe dag kan weer gaan beginnen.
Simpel, mij krijgen ze niet kapot.
John H Baselmans-Oracale

September 22, 2017

1093 Het is verschrikkelijk
Hoe waren niet de reacties van de zogenaamde goeddoeners om kinderen naar ons eiland te halen vanuit de getroffen eilanden door de
orkaan Irma?
Mensen gingen persoonlijk in de aanval en men wist het allemaal beter.
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Nu, zojuist kwam minister van onderwijs Jet Bussemaker uit Nederland
met een oproep om kinderen NIET naar Nederland te halen! Dat met
dezelfde reden die ik ook gaf en dat was “een kind hoort bij zijn/haar
ouders en in het milieu waar ze opgroeien, leven en spelen”.
Het is ongehoord dat men dan hier lokaal net het tegenovergestelde doet.
Dat met al de problemen van dien, problemen die nu de eerste week al
opduiken. Kinderen die nu al hun ouders missen. Kinderen die op school
niet mee kunnen omdat ze geen Papiaments kunnen en Nederlands ook
hun taal niet is waar ze normaal onderwijs in krijgen. Kinderen die zich
nu al afvragen waarom ze gedumpt zijn!
Het is vreselijk dat een lokale minister van onderwijs M. M. AlcalaWallé en de kinderbescherming dit allemaal goed keuren en laten gaan
en dat schoolbesturen alleen maar blijkbaar “handel” zien in welke
vorm dan ook.
Schaamt u allen en u heeft van het zogenaamd “goed doen” een absoluut
falend “niet goed” gedaan.
Arme kinderen, arme toekomst.
John H Baselmans-Oracle
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September 23, 2017

1094 U gelooft nog in natuurrampen?
We hadden voor kort de vele orkanen en we zijn overgegaan naar de
verdere afbraak via aardbevingen. Er zijn nog mensen die geloven dat
dit een wil van god is en dat het allemaal moeder natuur is die deze
rampen zo achter elkaar uitvoert. Je kan maar ergens in geloven en jezelf
maar voor de gek blijven houden. Diverse orkanen zijn weldegelijk uit
de hand gelopen toen men er zich mee ging bemoeien. Weer andere
orkanen die ongemoeid werden verdwenen in de kortste keren zoals
het veelal gaat met deze stormen.
De aardbevingen is het ander speeltje en is momenteel perfect werkende.
Op plaatsen die niet logisch zijn en op punten waar men nauwelijks van
aardbevingen heeft gehoord, zijn nu extreme bevingen en veel verwoestingen. Bevingen buiten proporties en zeker geen natuur/godskracht.
Of…… is god die macht die vanuit controleruimtes zaken aanstuurt? Zelf
maak ik diverse meldingen van zaken die niet kloppen ook is het met
frequenties momenteel een ware bende en gebeuren er zaken waarvan
je zeker weet dat er meer achter moet zitten. Met dan een beetje opletten en zaken optellen zie je snel dat momenteel 1 plus 1 geen 2 meer is.
Maar waarom deze natuurrampen en zaken die boven de natuur uitrijzen?
Er moeten momenteel aardig wat zaken verscholen worden. Want er
zijn diverse zaken gaande waar nauwelijks of geen aandacht aan besteed
wordt simpel omdat ze een ware omwenteling zijn in de wereld.
Ik noem wat zaken die net door Anonymous zijn vrijgegeven:
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$700 miljard is net goedgekeurd om te steken in een 		
nieuwe eindeloze oorlog.
Noord Korea heeft onderhandelen aangeboden.
Vrij spioneren via telefoons, de wet is aangenomen in Amerika.
Onderzoek naar oorlogsmisdaden Amerika is afgebroken
en kan niet meer uitgevoerd worden.
Militairen Amerika hebben vrijbrief te doen wat men wil
rond de wereld.
Dit zijn 5 zaken die nog maar in en rond Amerika zijn beslist de laatste
dagen.
Wat de zaken rond de Wereldbank en het laten vallen van
het monetair systeem?
Wat over de vreemde nieuwe verdragen die in een syntax
grammer zijn overeengekomen?
Allemaal zaken die nu met de grootste spoed in deze warboelweken
doorgedrukt worden en waar men van weet dat als mensen er weet van
zouden krijgen er zeker veel weerstand zou zijn.
Gecontroleerde natuurrampen zijn er momenteel om de mensheid af te
leiden en in een golf van verslagenheid te brengen. Het is de 3de wereldoorlog die al in volle gang is alleen men durft het (nog) niet deze
naam te geven.
John H Baselmans-Oracle
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September 25, 2017

1095 Samenzwering of te wel Conspiracy
De beschuldigingen vliegen om je oren en het enige wat gebeurt, is dat
er verdeeldheid en veel ruzies ontstaan. Dat om zo groepen tegen elkaar
op te zetten en verdeeldheid te scheppen.
Nu heb ik me over deze zaken nooit druk gemaakt omdat ik deze acties zie als zielig ontwijken en ontkennen van een algeheel plaatje wat
steeds duidelijker aan het worden is. Het gaat mij niet om losstaande
evenementen, namen van mensen of wie wat nu eigenlijk doet. Het gaat
om het geheel, het totale plaatje en de totale energie die alsmaar als een
puzzel in elkaar valt en die zich steeds duidelijker laat zien.
Het is niet de 3de wereldoorlog en ook niet de illuminatie of die vrijmetselarij. Het is niet die club of de top van een piramide die de geldwereld
in handen heeft. Het gaat er om hoe deze allemaal in elkaar passen
en allemaal van elkaar afhankelijk zijn. De paus kan niet zonder zijn
wereldleiders en deze kunnen weer niet zonder de Wereldbank en de
mensen die in wat dan ook geloven. Zelfs de allermachtigste der aarde,
met hun naar zeggen triljoenen, zijn afhankelijk van het geheel.
Je kan kluizen vol hebben met goud, stenen of papieren maar als niemand de waarde wil zien en naar handelt is het niets meer dan rots en
een blad gevallen van een boom.
Het vechten en het blijven hameren op kleine deeltjes heeft absoluut geen
zin daar deze dan weer gladgestreken worden door het geheel. Het is het
geheel dat zaken kan laten veranderen en het geheel wat weer een deel
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is van alles wat energie is. Samenzwering of Conspiracy zijn zijpaden,
een dode verloren energie en niets anders dan afleiding.
We horen alsmaar over vreselijke rampen, positivisme, oorlogen, de
nieuwe wereld en wat doet men? Men vergeet de wereld van nu en dit
ene moment met al de dimensies die nu spelen.
Zolang men vanuit hokjes denkt en zaken in hokjes plaatst is er veel
verloren energie en geen weg te gaan. Het grote plaatje, gezien hangend
boven deze bol, is de enige weg die gegaan kan worden. Een piramide,
superrijke en de vele clubjes begraven zichzelf in de Samenzwering /
Conspiracy die zij zelf gecreëerd hebben. Gebruik de kracht die velen
vrezen in de absolute top. Zij weten, het zijn wij die waarde opleggen
op zaken die geen waarde hebben.
Geloof me, er komt geen einde aan deze wereld en alles zal door gaan.
Er is geen einde en er zijn geen elite die alles verwoesten. Het zijn WIJ
die deze elite de macht geven en het zijn WIJ die elkaar verwoesten. Het
is niet de eerste keer en al vele malen heeft de mensheid deze cyclus
meegemaakt en nog steeds heeft de mensheid er niet van geleerd. Het
zijn geen voorspellingen of hoe ze het mooi noemen “Prophecy” maar
het is de mens die iedere keer in het zelfde verval geraakt.
De weg naar de Core is de weg naar het geheel, en niet naar versnipperde
hokjes, bewandeld door eenheid en gezamenlijke kracht.
John H Baselmans-Oracle
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September 26, 2017

1096 “Ze hadden mij ook kunnen vermoorden”
Uitspraak van een kwade Koning Alexander!
Bij het bezoek naar onze eilanden en het getroffen St.Maarten was
Koning Alexander heel boos over zijn persoonlijk veiligheid.
Volgens hem liet de veiligheid bij aankomst veel te wensen over.
Pers werd niet op afstand gehouden.
Aanwezige pers stond boven op zijn lip.
“Ze hadden mij ook kunnen vermoorden”, de top van LBO heeft niet
gedaan wat nodig is.
Reclameerde hij over de kwaliteit en zeer zwakke veiligheid vanuit de
LBO.
Volgens berichten is de koning dus goed bang geweest en dat is te geloven gezien de rol die deze man speelt in deze maffia wereld.
Hij beseft ook; hem vermoorden is werkelijk geen probleem als er een
persoon is die dat werkelijk wil, maar wat schiet je daar nu mee op?
Het drama Friso is ook niet opgelost na zijn aanslag.
Duidelijk is dat deze koning dus werkelijk bang is en dat is terecht.
Als je je domein komt bezichtigen en je laat 5 dagen lang de mensen
creperen en tot nu toe komen deze berichten binnen als :
“Hello there
I live in St.Maarten, Dutch side.
But after hurricane Irma we haven’t received any aid from our government for food and water.
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And i really feel sorry for that.
Because I see the videos of all help coming to St.Maarten.
But we the people haven’t received nothing of anything yet.
Kindly do the needful”
Dit is een bericht van 26 september 2017
Het is dan ook begrijpelijk dat er vele kwaad zijn op deze koninklijke
egotrippers die alleen de absolute EuroNarcos top heeft veilig gesteld.
Het was dus duidelijk geen sociaal medeleven of een zijn met de bevolking, het is duidelijk dat heer van Ambsbergen bang is omdat er veel
kwaad bloed is gezet.
Heer Ambsbergen u gaat zeker de volgende keer komen met een geheel
leger maar zoals ze ook mij onder vuur hebben gehouden, ruim 545
meter verder, is dat een weet voor iedereen en geen zekerheid voor uw
veiligheid. Zie maar uw collega John F Kennedy maar ook Escobar en
nog vele anderen in deze wereld.
U hoeft niet bang te zijn als er geen reden is, zelfs een leger om u heen
kan u echt niet in leven houden dat weet u ook.
John H Baselmans-Oracle
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September 26, 2017

1097 Hoe spreek ik u aan?
We worden doodgegooid met vrouwen die mannen worden en mannen
die als vrouw door de wereld gaan. Een modetrend die werkelijk uit de
hand is gelopen en zelfs winkelketens aan mee doen.
Nu wil ik niet in discussie gaan over deze ziekelijke trend die er alleen
is omdat men aandacht zoekt, ego wil strijken en psychisch totaal in de
knoop zit. Maar ik heb een simpele praktische vraag:
Ik kom in de winkel en ik zie een beeldschone vrouw staan achter de
toonbank.
Hoe spreek ik dit wezen aan? Het kan namelijk ook een omgebouwde
man zijn die problemen met zichzelf heeft en nu zweeft tussen twee
onzijdige types!
“Goede morgen mevrouw” zou gebruikelijk zijn maar de mogelijkheid
is er dat het geen vrouw is maar een omgebouwd stuk vlees. Noem ik
zo’n wezen meneer dan geraak ik ook in problemen!
Ik hou het voorlopig maar op “goede morgen menvro” kunt u me helpen
svp?
Waar gaan we naar toe in deze wereld? Wat de geschiedenis al meerdere
malen heeft laten zien is dit het punt van de menselijke ondergang.
Duidelijk is bij dit alles dat de mensheid alweer een steekje laat vallen.
John H. Baselmans-Oracle
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September 30, 2017

1098 Rabbit hole
Is het u opgevallen, zodra personen zaken publiekelijk gaan maken van
wat de elite top werkelijk met hen doet of waar ze midden in zitten en
niet kunnen vluchten, wordt hen het leven ontnomen of onmogelijk
gemaakt door deze elite groep.
John F Kennedy, Martin Luther King, Lady Diana, Paul Lennon, Bruce
Lee, Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston, Bill Cosby, en nu
het volgende slachtoffer Jim Carrey en met hen nog veel meer bekende
en minder bekende personen.
Het begint allemaal als er een kink in de kabel komt met, of de maatschappij waar ze voor werken, verandering van manager of simpel, men
heeft genoeg van dat extravaganza waar men in zich begeeft.
Men gaat in speeches en interviews zaken loslaten die in hun kult onbesproken zaken zijn; Drugs (veel drugs), hoeren, spelen met kinderen
en zelfs het offeren en misbruiken van kinderen, zijn de zaken die dan
naar buiten komen. Veelal worden die woorden of geknipt of de persoon
wordt totaal genegeerd maar doordat het bekende personen zijn krijgen
ze toch altijd wel ergens een klankbord.
Bij diverse artiesten zie je dat ze met boodschappen gaan komen die
niet zo graag gehoord worden door de elite top. Enkele weken geleden
was het Jim Carrey die al een tijdje het heeft over de illuminati maar
nu duidelijk een grotere kracht naar buiten bracht en een heel mode
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gala avond door het slijk haalde en dat voor vele camera’s. Nu, enkele
weken later wordt hij verhoord en is er een laster campagne gestart
omdat, volgens die berichten, zijn ex-vriendin zelfmoord heeft gepleegd
en dat door toedoen van hem. Er dook zelfs een vreemde verklaring op
van Cathriona White (de ex-vriendin), een verklaring die iedereen kan
typen. Hetzelfde verhaal zagen we bij OJ Simpson die kost wat kost
veroordeeld moest worden. Maar ook bij Bill Cosby door hem in vele
zaken moeilijk te maken en hem dol te laten draaien en zo toch te kunnen
veroordelen. Met zet iemand onder zware druk, vele advocaten, grote
schulden, altijd kassa. Michael Jackson hebben ze “opgeruimd” zoals
ze deden via zogenaamd misbruik bij kinderen hetzelfde verhaal bij
Bill Cosby! En zo wordt men een voor een gedood, geestelijk onstabiel
gemaakt, of compleet financieel afgebroken. Dat als men te veel los laat
van de wereld waar deze mensen niet meer in willen zijn en hen hun
ogen hebben geopend.
Het zijn alsmaar dezelfde spelletjes die je ziet, kogel, overdosis drugs
of veroordeling levenslang.
De enige die nu nog op de snede van het mes loopt is onder andere Tiger
Woods. Men is hem op allerlei manieren mentaal aan het afbreken, hij
gaat nog door maar voor hoe lang?
De volgende is dus Jim Carrey. Ga maar eens opletten hoe de lastermachine en de rechtszaken zullen gaan lopen. De elite gebruikt alsmaar
dezelfde zeer duidelijke weg en dan weet je wat deze mensen die vermoord of weggewerkt zijn wel de waarheid spraken en te veel van de
elite vrijgaven. Plak dat aan elkaar en je hebt een totaal beeld van hoe
die wereld draait en wie de ware heersers zijn.
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Het volgende slachtoffer is al wachtende en wie weet is het iemand
onder onze kennissenkring. Want niet alleen bij wereldberoemde sterren
of hooggeplaatste personen gaat dit elite spel. Het gebeurt bij iedereen
waarvan men denkt dat deze een gevaar is voor het elitair systeem met
hun drugs, wapens, gokken, porno, kinderhandel en mishandelen.
Welcome in our rabbit hole.
Ik sluit met de woorden van Jim Carry
“This is not our world, we don’t matter.”
John H Baselmans-Oracle

Oktober 09, 2017

1099 Lieve pap
Na 63 jaren, 142 dagen hebben we zojuist via de elektronische weg
afscheid genomen. Dat omdat zowel de Curaçaose VDC als de Nederlandse AIVD mij niet toelaten om je persoonlijk op te zoeken, vast te
houden en met een knuffel afscheid te nemen omdat ik niet langs immigratie kan lopen en simpel het vliegtuig kan nemen zonder zeer zware
consequenties. De curatele zou me dan op die plaatst brengen waar het
systeem mij zou willen hebben.
Dat alles is het gevolg van simpel gedaan te hebben wat jullie mij als
ouders geleerd hebben namelijk;
“Wees altijd in elke omstandigheid eerlijk tegenover je medemens”.
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Het eerlijk zijn heeft ons nu al 7 jaren uit elkaar gerukt en is de reden
waarom ik niet lijfelijk naast je kan staan in je laatste weg naar je nieuwe
leven. Maar ondanks dat, onze energieën zijn één en we maken toch
gezamenlijk de reis via de energieniale weg. Een weg die zowel VDC
als AIVD niet weten tegen te houden.
Eerlijkheid heeft overwonnen en eerlijkheid maakt banden vele malen
sterker dan welk orgaan in dit systeem ook.
Samen gaan we op reis.
Pap, ik hou van je.
John

Oktober 10, 2017

1100 10-10-10
De dag dat we het bloed vereren.
-

Want wat doen we voor de mensen in armoede?
Wat doen we met de kinderen misbruikt door de kerk, 		
pedofiele elite, justitie en rechterlijke macht?
Waar is het recht wat zo hoog in het vaandel staat in de 		
Universele rechten van de mens?
Waar is de toekomst die ons alsmaar voorgehouden wordt
maar we nooit iets van mogen zien?
Waar is de vrijheid van personen met een Nederlands 		
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paspoort die staatsgevangenen zijn?
Waarom de schijnvertoning van een autonome status terwijl
het een dictatuur is?

Wat zijn we toch naïef en blijven we dienen als slaven van een kleine
elite groep!
In de tang van corruptie, drugs en gokken.
U viert uw eigen ondergang en geen toekomst voor uw verkrachte kinderen door die zelfde elite!
John H Baselmans-Oracle

Oktober 12, 2017

1101 Een eigen elektriciteitscentrale
De eerste uitval was een stroomschakeling wegens stroomtekort.
Toen kwam het onweer en wij waren al snel even, heel kort daarna,
zonder stroom. Deze kwam wel weer terug. Toen kwam de grote klap
van vele uren geen stroom!!!
Aqualectra heeft lak aan storingen op Bandabou en vorige week bij ook
al een blikseminslag heb ik 4 maal een melding gemaakt! De 4de maal
vertelde de dame mij dat ik niet in hun systeem stond!!!!!
Ze noteren de storingen niet en heb dit bewijs al bij heer Jonis meerdere
malen gedeponeerd.
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Men doet niet veel omdat het net verouderd is en te veel geld kost om
het op te knappen. Dat waren de woorden van heer Jonis .
Toen ik heer Jonis attendeerde op de leveringsvoorwaarde was hij stil
en glimlachte en zei “Er is simpel geen geld!!”
Bandabou is een achtergesteld gebied en dat komt omdat we het alsmaar
blijven nemen dat deze ziekelijke gasten niets doen dan alleen ons geld
innen! Zie de slechte waterdruk. Alsmaar het wegvallen van de stroom
bij elke lichtflits (de hoofdlijnen zijn NIET geaard). En dan praten we
nog niet over meneertje UTS met hun tam tam lijnen.
En Bandabou slikt en denkt “och we kunnen toch niets doen”
Nu ik vecht al 10 jaar met hen en we hebben als buurt een nieuwe
waterleiding MET pomp van aqualectra en van UTS een fiberlijn die
perfect werkt!
Dus acties hebben wel zin!!!!!
Over de stroom vecht ik nog steeds omdat het inderdaad een structureel
probleem is maar hun eigen regels zeggen genoeg en zal zeker een weg
kunnen zijn om dit te doorbreken.
Maar Bandabouers slapen en denken meer aan een volgende oogstfeest
of zondags hun biertje aan de snack!!
Sorry mensen eens moet het toch genoeg zijn???
John H Baselmans-Oracle
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Oktober 18, 2017

1102 Anne Faber, het is anders
Direct tijdens de verdwijning werd ik meerdere malen benaderd hoe
ik deze verdwijning zag. Er was een vreemd gevoel wat ik al direct
aangaf. Dat ze dood was, was duidelijk vanaf de eerste dag en dat ze
niet op de bewuste plaats lag waar ze haar spullen vonden was ook
overduidelijk. Het is duidelijk dat er alles aan gedaan wordt om ons op
een dwaalspoor te zetten.
Zelf ben ik er niet erg diep ingesprongen omdat er om mij heen vele
andere zaken waren die meer energie nodig hadden dan verwacht.
Toch werd er mij later nog eens gevraagd of ze iets met het offerfeest
(St. Michaels dag / Walpurgisnacht ) te maken heeft gehad. Er kwam
duidelijk een signaal dat dit absoluut NIET het geval is.
Nu, na de bekentenis van een weggelopen crimineel en de gegevens van
een offernacht genaamd St. Michaels dag / Walpurgisnacht wijzen alle
zaken naar een bepaald ritueel. Hetzelfde wat in de moordzaak Vaatstra
meer en meer naar boven komt. Maar Anne was vermoord de dag dat
ze de fietstocht maakte, niet tijdens een offering!
Ondanks dat er vele vingers wijzen naar een offeren zegt de energie totaal wat anders en zijn er verschillende zaken door elkaar aan het lopen;
Ja, er zijn offeringen geweest in die buurt! Niet één maar meerdere.
Ja, Anne is vermoord maar dat vóór de bewuste nacht (zelfde dag als
fietstocht)
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Er is een buitenlander in het spel die hier de grootste daad verrichtte.
Moest hij misschien leveren en kon niet aan de opdracht voldoen?
Wordt dat achtergehouden daar men in Nederland wel eens een anti
buitenlanders gevoel kan gaan krijgen.
Levering? Anne en V teken?
Michael Panhuis is een “aangepaste” naam en een verwarde persoon
die aangewezen is als zijnde een schuldige. Helaas deze man heeft niets
met deze zaak te maken maar kon geweldig goed gebruikt worden voor
een cover. Hij had de juiste papieren daarvoor.
Hebben we nog het V teken wat Anne gaf via een selfi. Het is inderdaad
het vrijmetselarij teken en ze is daarmee in aanraking gekomen op dat
moment! Het was iemand waarvan ze wist dat het een mason was! Of
ging het er om dat er niet geleverd kon worden?
En hier houdt mijn energie even op daar de 2 zaken niet te rijmen zijn.
Vermoord door een buitenlands persoon simpel voor lust of niet nakomen
levering en de angstige V van Anne van iemand die ze kende en een
teken is wie haar benaderde. Anne had connecties met de vrijmetselarij,
dat is vrijwel zeker.
Anne is zelf GEEN slachtoffer van een rituaal zoals ik al vanaf het begin
aangaf! Ze was al eerder gedood (zelfde dag). Dat is voor mij absoluut
zeker! De vrijmetselarij en buitenlander is een vast gegeven en is niet
met elkaar te rijmen in dit geval mits men over leveren praat. Ook is er
een detail dat alsmaar opkomt; Waar men het lichaam gevonden heeft
is NIET de plaats waar men Anne vermoord heeft en de spullen zijn pas
dagen na haar dood verspreid en op vindplaatsen gedumpt!
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Waarom al deze moeite daar vele slachtoffers van ritualen simpel
voorgoed verdwijnen en NOOIT bovenwater komen omdat er een vast
draaiboek daarvoor is.
Was Anne misschien een “lid” “schakel” van de vrijmetselarij?
John H Baselmans-Oracle

Oktober 22, 2017

1103 Totale controle
Curaçao is sterk een politiestaat aan het worden en dat onder de huidige
corrupte justitie en politieapparaat.
Minister Zita Jesus-Leito is nu de tweede minister die het zo ver gaat
maken dat we overal gecontroleerd kunnen worden! Want gelooft u
haar onzinnig verhaal over gestolen wagens? Elke crimineel weet heel
simpel om deze chip en plaat onklaar te maken! Dus deze chip is NIET
om een gestolen wagen terug te vinden! Natuurlijk worden er wagens
gestolen als justitie en politie nergens te vinden zijn. “The brothers”
worden beschermd en worden zelden gepakt laat staan berecht.
Het hoort namelijk bij het huidige leven om massa chaos te creëren die
nu wereldwijd gaande is. We hebben ook onze moorden, schietpartijen,
alleen weten we dat het onderlinge maffia afrekeningen zijn en geen
terroristen. Geloof me, we krijgen ook nog eens zo’n aanslag om alleen
kracht bij te zetten om het gehele eiland een totale dictatuur te maken.
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Onze vorige minister van justitie is al begonnen om op elke hoek van de
straat camera’s te plaatsen en niemand weet werkelijk wat deze camera’s
doen laat staan waar onze persoonlijke gegevens worden opgeslagen.
Nu, deze gegevens komen in een datacenter wat eigendom is van ja, de
grootste Italiaanse maffiagroep!
Onze nieuwe minister gaat verder want we worden al via onze portable
telefoons precies nagegaan waar we zijn, lopen, werken en verblijven en
via de bankgegevens worden onze aankopen bijgehouden en vastgelegd
hoe ons betalingsgedrag is. Deze informatie komt vanuit de VDC en werd
me eens mooi voorgehouden wat ik de laatste 6 maanden uitspookte,
op visite ging, naar bed ging en boodschappen deed!
Het schepje boven op zijn de nummerborden met een RFID chip erin
en dat met de smoes om onze gestolen wagens sneller terug te vinden.
Nu mensen dat is het grootste bullshit verhaal wat deze domme minister
naar buiten kon brengen. Als je even RFID Chips In License Plates gaat
googelen dan zie je wat deze chip werkelijk doet;
Men kan bekeuringen uit gaan geven omdat we te snel van punt A naar
punt B zijn gegaan.
Men kan je gehele rijgeschiedenis zo oproepen .
Men weet precies waar je bent en wanneer er in je huis ingebroken kan
worden!
En zo kan je een hele lijst vinden van de nadelen van deze gechipte plaat!
Want denkt u werkelijk dat de politie alleen gebruik gaat maken van
deze gegevens?
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Het systeem is vrij eenvoudig te hacken en elke crimineel met een laptop
en internet verbinding kan zien waar u bent met uw wagen. Verder heeft
u niet de beschikking om uw eigen wagen te tracen! Met het huidige
politieapparaat ziet u dan hoe uw wagen wegglipt voordat deze logge
en corrupte organisatie deze trace gaat doen!
Zeg NEE tegen deze platen want uw privacy zal nog verder verdwijnen
en de criminelen kunnen nog gemakkelijker nagaan wat uw levenspatroon is. Het gaat om algemene controle en NIET over uw veiligheid
en uw wagen!
John H Baselmans-Oracle
Voor het onklaar maken van deze chip ga naar deze pagina die u dat
simpel uitlegt.
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_RFID.htm

October 26 2017

1104 Smerige corrupte justitie en het daar omheen
gebouwde apparaat.
In onze eerste jaren werd ons alsmaar geleerd eerlijk en oprecht te zijn
en de mensheid te helpen in positieve zin. Onrecht moet gestraft worden
en eerlijkheid beloond. Nu, vele jaren later blijkt dat we in een wereld
wonen die compleet anders is dan dat me geleerd is.
Ben je een grote crimineel en druk je veel geld achterover, vermoord je
mensen en je hebt de juiste mensen rond je (lees justitie) dan word je van
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alle kanten beschermd en mag je andere mensen veel leed toebrengen.
Zoals we duidelijk zien is recht krom en wordt het recht gesproken door
kennelijk een club die zelf niet weet wat en welke regel nog toepasbaar
is. Het is een omgekeerde wereld en we zien dan ook dat mensen die
goed doen hun wereld afgebroken wordt door een rechterlijk apparaat en
hun corrupte dienaren rond hen. Organisaties als een VDC, OM, Justitie
, politie of een CID kunnen werkelijk vrij van wetten en regels mensen
zo ver het leven zuur maken dat er vele van hun bezwijken en een totaal
vernietigend leven over houden waar ze liever dood dan levend zijn.
Via een systeem worden vele eerlijke mensen alles afgenomen en worden
de wereld ingeschopt zonder nog enige kansen laat staan rechten voor
een leven, huis en bestaan.
Zelf ben ik ook meerdere malen uitgemaakt voor een “luis in de pels”, is
mijn vrijheid volgens het systeem ontnomen (curatele veiligheidsdienst)
en staat er een enkel ticket op mijn naam zonder bestemming ingevuld!
Wat steeds meer opvalt zijn de enkelingen die toch door weten te breken
en zelfs op landelijk niveau zaken hebben weten te veranderen. Niet dat
ze dan nog lang leven maar ze laten een schat aan informatie achter over
zoals de ware werkwijze van een justitie en hun rechterlijke macht. Dit
orgaan, wat voor recht behoort te staan, is niets anders dan een buffer
tussen de ware criminelen en de bevolking. Opvallend zijn de uitspraken
van diverse topadvocaten die na veel procederen achter zijn gekomen
dat de rechterlijke macht NIET integer is zelfs zwaar beïnvloedbaar en
partijdig! Wie zien dat in gevallen die we al aangevochten hebben maar
we zien het ook in grote lokale zaken als de zaak Wiels, Schotte maar
ook nu de zaak Wilders.
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Heer Wilders heeft gelijk, hij krijgt geen eerlijke kans om zijn recht aan
te vechten want de rechters zijn gechanteerd. Zie de zaken Demmink,
Borst en Fortuyn waar de rechterlijke macht alles aan doet om hun vuile
was achter de deuren te houden van het gerecht! Lokaal hetzelfde spel
en oud-gediende laten nog wel eens een woordje vallen wat er werkelijk besloten werd in de interne vergaderingen achter die loden deuren.
Dat het goed mis is, is duidelijk want een nieuwe PG heer Bos, die
elk contact uit de weg gaat, maar ook de justitie die over de honderd
aangiftes heeft laten verdwijnen en zwijgt in alle talen omdat er veel
cocaïne en zeer veel geld nog verscheept/gewassen moet worden. Dat
zijn de redenen waarom justitie gevangen zit in hun eigen beerput van
pedofilie, drugs, gokken en maffia. Integriteit bestaat niet en er is geen
gerecht waar recht te halen is.
Recht is de weg om onrecht recht te praten en te beschermen.
Eerlijkheid wordt bestraft en onrecht is een goede business.
John H Baselmans-Oracle

October 27 2017

1105 Accountants, banken en projectontwikkelaars
De drie gevaarlijksten op dit eiland volgens heer Wiels.
En gelijk had heer Wiels en gelijk heeft hij gekregen gezien deze stelling
want al is hij al enkele jaren geleden doodgeschoten in opdracht van
deze elite, zijn werk gaat door en de zaken nemen precies de wending
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zoals hij het voorzien had. Zijn dood heeft niet tegengehouden met waar
hij zijn leven aan gaf en dat was eens de grote corruptie en vele maffia
praktijken bloot te leggen.
Nu vallen de grote die er achter deze corrupte zaken zitten.
Een wereldbedrijf KPMG valt uit elkaar en probeert zaken
te redden via een neven bedrijf Bearingpoint.
UTS en hun gokken is totaal uit elkaar gespat en is nu op
het randje van faillissement.
De Nationale Bank staat te wankelen en zelfs discutabele
personen moeten deze bank nog redden.
Praten we nog niet over de banken zoals een Giro en
andere die alsmaar van eigenaar wisselen en eigenlijk ten
dode zijn opgeschreven. Die banken die nog wat draaien 		
teren blijkbaar nog op de laatste witwas praktijken die 		
Nederland nu ook de kans ziet om deze aan te pakken.
De vieze witwasconstructies zijn openbaar geworden en 		
worden nu stukje voor stukje aangepakt.
Verzekeringsmaatschappijen die overgenomen zijn door 		
duistere mensen veelal vanuit Venezuela staan ook op wankelen.
En we zien dat de lokale maffia, die drugs en gok related
zijn, andere mensen naar de voorgrond schuiven om zo de
oude Don’s wat meer bewegingsvrijheden (vrijwaring) te geven.
Blijft er nog een tak over en dat zijn de projectontwikkelaars die heer
Wiels expliciet ook over had. Deze tak is nu nog het minste in de kijker
maar gaat ook door de mand vallen met hun honderdtallen miljoenen
die gespat worden op de eilanden! Al doet de koning van Nederland er
alles aan om deze hoek (zijn leverende tak) te beschermen en zelfs bij te
staan, toch zijn er al ogen gericht op deze royal resorts en bouwwerken.
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Buiten dat zag je duidelijk bij de natuurramp op st Maarten dat de koning
wel overduidelijk belangen heeft op dit eiland! Er werden persoonlijke
“vrienden” beschermd door zijn leger. Een leger die niets anders te doen
had de eerste dagen dan “zaken” veilig te stellen en die personen veilig
te verplaatsen naar veilige oorden.
Heer Wiels, uw missie is bijna voltooid en uw opzet is bijna in zijn geheel
gelukt. Veel wordt er de laatste tijd opengetrokken en wordt, zonder dat
het velen weten, aangepakt. Jammer is dat door de ook corrupte justitie
onschuldigen aangewezen en veroordeeld zijn voor uw dood. Maar we
weten beiden dat de waarheid ook in deze zaak eens naar boven gaat
komen. Dan gaan ook deze vuile praktijken in justitie en dat gehele
apparaat in de beerputmallemolen.
U heeft uw leven gegeven maar het is niet voor niets geweest en het
wachten is op de definitieve slag waar de absolute beerput open zal
gaan en grote projectontwikkelaars (CIA beschermd of niet) en hun
beschermde justitie gaan vallen.
John H Baselmans-Oracle

November 02 2017

1106 Sehos ziekenhuis (Curaçao), het ziekenhuis des doods
Je bent ernstig ziek en je moet naar het ziekenhuis.
Nu, we hebben op Curaçao een ziekenhuis dat ver terug gaat in de tijd
en waar mensen sterven omdat het overgoten is met bacteriën en virus232
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sen. Buiten dat heb je er doctoren die menen boven god te staan en hun
plichten naar de mensen toe verzuimen en doen wat ze willen. Deze
“specialisten” menen dat ze moeten vechten onderling omdat de een
de ander geen cent gunt.
De oude gebouwen en de slechte hygiëne maakt het dat zelfs mensen
die gezond zijn daar sterven omdat ze in de grootste troep komen die
je maar kan bedenken.
Het is ongelofelijk dat gezondheidsdienst en de verantwoordelijke
mensen ver weg blijven van dit ziekenhuis en zelf zich uitlandig laten
behandelen. Ingrijpen doet men niet want er is zogenaamd simpel geen
geld. Wie wil ook geld steken in een plaats waar de kans zeer groot is
dat het mis gaat of sterft?
Als een lokale inwoner ben je gedoemd om ziek te blijven of te sterven!
Simpel omdat de gezondheidszorg Curaçao alles over laat aan de duivel
en het gekoppelde geld en macht.
Ben je ernstig ziek probeer het thuis te redden. De kans is groter dat je
dat overleeft dan dat je in dit middeleeuws onhygiënische gebouw laat
opnemen met vechtende “specialisten” en personeel wat het te druk heeft
met zichzelf en een zeker tekort schietende leiding en controle organen .
Sehos het gebouw van een zekere dood.
John H Baselmans-Oracle
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November 05 2017

1107 Men begrijpt er weinig van
1954, ik wilde er niet zijn maar er was een opdracht en werd geboren
in het bos wat mijn ogen opende en de kracht gaf en liet zien wat de
werkelijke kern van het leven is. Ik kwam in aanraking met moeder natuur maar kwam ook in aanraking met wezens die stonden op 2 benen,
“mensen” zoals ze zich noemen. Wat bleek, ik was geboren met twee
benen en bleek bij dat soort te horen. Al snel besefte ik dat goed mis was
in deze tak van levende wezens en werd ook al zeer snel betrokken bij
een club die blijkbaar veel te zeggen had. Als twee benig wezen zag ik
wat er bij die club gebeurde en wist dat ik niet bij dat soort wezens thuis
hoorde. Maar ik begreep hun weg en zag waar het naar toe zou leiden.
Ik trok steeds meer naar moeder natuur en was een met de krachten die
deze natuur bezit. De energie, de power, de kracht die alles omvatte.
“Dat is wat ik de mensen op die twee benen ga leren zien” was mijn
opdracht die alsmaar binnen kwam.
Met gevoel en vele boodschappen maakte ik tekeningen. Maar op den
duur bleek dat de club mijn tekeningen niet wilde laten zien en ze
angstvallig weg hield van het grote publiek. Via het werk in de reclame,
waar je ongemerkt in advertenties boodschappen kan leggen, was mijn
volgende stap maar de tweebenerige wezens bleken meer beschadigd
dan ik dacht. Mijn uitgangspunt was toen nog “ieder mens heeft gevoel
en een geweten” een foute inschatting want de mens was verder beschadigd dan dat ik aannam.
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De verandering in benadering werd toegepast en alles werd in de taal
gezet wat elk mens zou moeten en kunnen begrijpen. Tot op heden zijn
er 66 boeken van mijn hand gekomen en vele geheimen maar ook vele
zaken achter gesloten deuren zijn openbaar gemaakt. Het vlammetje
was ontstoken en nu soms 5 tot 8 jaren later zijn er enkele die gaan
begrijpen wat er beschreven staat.
Maar……. er is een vreemde spinsel gaande, een spinsel van zogenaamde ontwaakte zielen, mensen die alles precies weten te verklaren
en dat de wereld een groot complot is en ja de aarde is zelfs plat! Men
wijst naar de elite en veroordeelt iedereen die geen andere weg op
kan! De totale chaos is gecreëerd en de opzet van de bewuste club is
compleet gelukt en volop in uitvoering. Door de tweebenige wezens de
zogenaamde vrijheid even te laten proeven is ook meteen bewezen dat
zij de vrijheid niet aan kunnen! Er zijn nu miljarden groepjes en clubjes
en de chaos is op dat niveau wat men precies wil bereiken.
De tweebenige wezens hebben niet begrepen wat er werkelijk speelt, men
ziet nu de complotten en de vele verscholen zaken! Maar men begrijpt
de energie daarachter niet! Erger nog men wakkert juist de meest slechte
energie aan en is zichzelf daarmee aan het vergiftigen! Het zijn niet de
elite, de freemasons en de New World Order met de daaraan gekoppelde geloven die de ondergang in werking hebben gezet! Het zijn die
wezens die nu laten zien dat ze vrijheid niet aan kunnen en niet weten
hoe met de energie van de vrijheid gewerkt moet worden. Via chaos en
het moorden zijn het de miljarden eenlingen die nu menen het licht te
hebben gezien en denken te weten wat er achter de deuren gaande is!
Juist wat de elite wel denken te weten en in diverse geschriften terug
te vinden is! De gehele voorspelling komt uit omdat we hem uit laten
komen en omdat we er naar leven!
- The new world-
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1954 ik wilde er niet zijn maar er was een opdracht een opdracht die mij
te zwaar lijkt omdat er miljarden zielen zijn die verdwaald en verloren
zijn. Ja ook u, lichtgevend en zogenaamde vrije wezen, want u laat zich
ge- misbruiken juist zoals men het wil in dit systeem. Men begrijpt mijn
boodschap getekend of geschreven helaas (nog) niet.
Wat ik kan doen is blijven vastleggen. Het zal nog zeer lang duren eer
iemand gaat begrijpen waar de ware kracht van die tweebenerige wezens
zit die men Homo sapien (mens) noemt. Het doet me pijn en maakt me
onrustig daar mijn leven geleefd is en gedaan is wat er gedaan moest
worden. Een leven nu nog niet begrepen en afgestraft maar in de toekomst de weg zal zijn om de mens dat te geven waar ze werkelijk op
deze planeet voor zijn gekomen.
De vrijheid van de mens werkend met ongekende energieën om zo het
ultieme te creëren wat nodig is om verder te gaan.
Zie u aan de andere kant.
John H Baselmans-Oracle

November 10 2017

1108 JUSTITIE de ware criminele organisatie
Al vele Jaren geef ik zaken aan bij zowel OM, PG als Gouverneur en
alsmaar blijkt dat de ware criminele kern juist zit bij de rechters, OM,
PG en die organisaties die deze mensen de nodige informatie verstrekken zoals de veiligheidsdienst, politie en recherche.
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Tera bites aan informatie en mappen vol bewijzen, over vele zaken,
zijn allemaal ingediend voorzien van stempels en kopieën en dat van
de vele justitiële organisaties die de weg kwijt zijn. Ook de bewijzen
van medewerkers en hogere juridische personen, juristen, advocaten
die gaan dreigen, afpersen en alles aan doen om je mond te snoeren.
EN DAN IS HET STIL!!!
Als burger van een land werd je altijd voorgehouden dat als je recht
wil krijgen je naar een rechtbank moest gaan. Maar het gehele wetboek
en het rechtssysteem is er alleen maar om onrecht recht te praten en
te beschermen. Onrecht aangedaan door die club die beschermd moet
worden in verband met oplichting, bestuur, pedofolie en noem de vele
stinkende zaken maar op. Recht is er niet en de grootste “ratten” zitten
in dat rechterlijke deel van de maatschappij. Een rechter wordt afgeperst, OM en PG samen met een minister van justitie zijn niets anders
dan ratten die moeten aandragen. Aandragen die dingen die van de elite
maffia beschermd moeten worden.
Al jaren geef ik aan dat zeker lokaal en in Nederland juist het justitieel
apparaat een criminele bende is waar men niet door heen mag prikken.
Justitie zijn veelal de ware criminelen! Daarom is het ook niet de weg om
via het rechtssysteem deze beerput aan te pakken. Want wat ziet men?
Enkele worden aan de galg gehangen maar de ware top blijft alsmaar
buiten schot. Voorbeelden zijn er genoeg te noemen!
Het rechtssysteem is een vieze stinkende beerput die door ziekelijke
personen (kan het geen mensen noemen) beschermd wordt. Vergeet
niet er zijn zeker advocaten, rechters en medewerkers die denken het
onrecht te kunnen aanpakken maar ALLEMAAL worden ze direct of
- The new world-

237

indirect door de onderwereld, coke, gok en koninklijke persoonlijkheden
onder druk gezet, afgeperst of veroordeeld voor het leven. Bang voor
hun leven, hun riante toekomst of extravagante levensstijl te verliezen.
Vecht je recht NIET aan via het gerechtsgebouw dat is vragen om een
verziekt systeem, de duivel, recht te wijzen. Recht is krom en het is het
recht wat juist de ware criminele organisatie is in ons systeem.
John H Baselmans-Oracle

November 19

1109 Weet de weg
Hoeveel mensen zijn kwaad, en dat was ik ook, als er weer een rechterlijke uitspraak is uitgesproken waarvan je denkt dat het doorgestoken
kaart is of de rechterlijke macht corrupt is.
We zien dat personen met peperdure advocaten nog vrij veel de dans
ontspringen en het recht tarten tot op de scheidingslijn. Maar recht, wie
heeft het recht geschreven en waarvoor is het geschreven? Recht moet
het “kwade” in toom houden en mensen het recht geven hun gelijk te
halen als zij het als onrecht zien. Recht is geschreven door een select
groepje wat de regels zo zet dat ze gebruikt kunnen worden om krom
te veroordelen en recht uit te spreken. Maar die personen die de regels
stellen zijn deze zelf wel zo recht? En is het niet duidelijk dat naast
elke regel geschreven in een wetboek een parallel regel is, of te wel
een andere interpretatie, als dat men werkelijk bedoelde toen men de
regels vastlegde?
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We zien zeer regelmatig dat hoge pieten en vermogende mensen in de
gemeenschap overal net langs komen en net weer de dans ontspringen
en toch weer schoon blijven. Grote maffia bazen, politici en zeker mensen met dikke buidels hebben veel minder te vrezen dat ze veroordeeld
worden want hun advocaten weten altijd wel via een of andere regel de
zaak te seponeren of die wending te geven dat men het aangevochten
onrecht als recht gaan zien. Recht wordt besproken dan veelal achter
gesloten deuren. Bij alle “b” regels die gelden, daar elke zin een tweede
betekenis heeft en niet altijd door een vervolg regel weer is ingedekt, is
het zo dat rechters veelal tegen de muur staan terwijl ze weten wat de
ware toedracht is. De wet laat het toe. Deze ongeschreven weg wordt
zeer veel gebruikt en die mensen die hem jaren lang zelf gebruikt hebben,
zoals de mensen aan de top, kunnen er gretig gebruik van maken. Zij
weten de “b” regel en zij weten wat net bij de wet is toegelaten zolang
je maar niet in een “loop” komt waar elke regel elkaar dekt.
Het recht zien we regelmatig uitgesproken en vele mensen zijn het met
het gerecht niet eens. Klopt, want het recht is oorspronkelijk ook niet
geschreven dat Jan en alleman recht kan halen. Recht is geschreven om
de top een vrijwaring te verschaffen dat zij ongehinderd door kunnen
gaan en hun doel kunnen bereiken.
Lokaal zien we dat in vele zaken en we schreeuwen allemaal, ook ik,
dat het recht krom is en de rechterlijke macht corrupt is. Zo zien we het
ook voor onze ogen gebeuren en zo ervaren wij het als burger niet alles
mogend weten. Doch recht gaat precies zijn weg die de top gemaakt
heeft. We zien het nu duidelijk bijvoorbeeld in de Tromp files en de
uitspraak van de rechters die heer Tromp (ex- nationaal bankdirecteur)
geen schoonheidsprijs geven maar het wel via de mazen van de wet al- The new world-
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lemaal mogelijk maakt. Met daarnaast een dosis dreigen dat er namen
gaan vallen als hij veroordeeld gaat worden helpt ook nog blijkbaar en
zo maak je dat je van alles ver weggehouden wordt en kan gaan denken
aan een rustige oude dag. Samen met de olie en gas contracten en je
pensioen veilig gesteld!
Heer Tromp zat in de absolute top, weet de wegen en weet de “b” route.
Hij weet welke niet geschreven regels te gebruiken zijn en dat zowel
belasting technisch als in het recht. Hij weet en kent de route omdat hij
ze daar direct en indirect zette! Hij zat op de stoel die vele “b” routes
open kon houden omdat er lokaal geen knowhow is en de mensen die het
kunnen gebruiken ook het voordeel er van in zagen. Duidelijk is dat heer
Tromp de weg niet verloren is en heeft hij met zijn slimme advocaten
geweldig gebruik gemaakt van wat het recht werkelijk is. Een mooier
voorbeeld heer Tromp heeft u ons niet kunnen geven net zoals enkele
nu zittende politici die dagelijks mis-gebruik maken van deze “b” route.
John H Baselmans-Oracle

November 24, 2017

1110 Bekentenis vanuit het veld
Via deze weg wil John H Baselmans-Oracle geboren 20 mei 1954
te Waalre Nederland een volledige bekentenis afleggen wat hij meegemaakt, gezien, gehoord heeft en in betrokken is geweest rond de
justitiële; corruptie, wirwar, afpersingen en handelingen vanuit justitie,
politie en de rechterlijke macht.

240

- OMNIS 5 -

Sinds 1982 woont bovengenoemde op het eiland Curaçao en sinds 1979
was hij bevriend met zijn toekomstige vrouw komend vanuit Curaçao.
Zij was kind van een zeer beruchte, gevreesde maar ook hooggeplaatste
justitiële familie. Een familie waarvan kinderen vele bij politie en justitie
werk hadden en dat ging van recherche, hoofdcommandant, chef, VDC,
wachtcommandant en hoofdcommissaris. Familieleden die allemaal te
maken kregen met alles wat er in de voormalige Antillen met criminelen,
machtige families en vooral de zwaar opkomende maffia te maken heeft.
In deze schoonfamilie heeft ondergetekende zelf mogen zien hoe justitie denkt, handelt en werkt en hoe vele scheve zaken krom en recht
getrokken worden om bepaalde personen te beschermen. Zeer machtige
families hadden de gehele justitie en politie macht in handen. Volgens
uitspraken van schoonpa bleek dat ook hij sommige families boven andere moest zetten en beschermen om zo hun zaken door te laten kunnen
voeren en af te dekken.
Doordat ondergetekende lang met schoonpa optrok en zelfs tot zijn
laatste dag verzorgde heeft hij vele bekentenissen, verhalen en voorvallen van hem gehoord. Er waren maar weinig mensen die deze man niet
kenden en dat omdat zijn vader lang vanuit Nederland de scepter zwaaide
in de politie macht als hoofdcommandant. Ook omdat de schoonvader
van ondergetekende vanaf zijn 16de al bij de politie kwam omdat hij van
pa de motor gestolen had en pa hem veroordeelde dat zoonlief daarom
de politie ook in moest voor straf vanaf deze leeftijd. Daarnaast, nadat
pa stierf, was een halfbroer die hoofdcommissaris werd en zo was er
buiten hoge posten nog enkele andere familieleden die ook op andere
eilanden de politie in waren gegaan.
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Uit de vele uren dat ondergetekende samen was met schoonpa bleek hoe
politie en justitie werken. Zelfs later na zijn pensioen bleef deze man tot
de laatste dag actief voor de politie. Procesverbalen werden nog steeds
door hem uitgewerkt al kon hij de laatste jaren nog moeilijk typen en
hij ondergetekende opdroeg om deze uit te typen! Veel later bleek dat
het buiten de wet was en dat ondergetekende niet gemachtigd was om
proces-verbalen uit te typen! Maar werd alsmaar duidelijker hoe deze
man altijd gewerkt heeft want hij stond ver boven de wet.
Alsmaar herhaalde hij de zin “De beste politiemensen zijn de grootste
criminelen” en “Met boeven vang je boeven” 2 lijfspreuken die ondergetekende vele malen heeft moeten aanhoren. Daarnaast was er bij met hem
rondrijden en aankomend op een stuk grond waar hij vertelde “waterputten zijn er om lijken op te ruimen” en “lastige criminelen verdwijnen
in waterputten” “Ja nu kan dat niet meer” was dan zijn volgende zin.
Zijn vader was een van de beruchtste en gevreesde hoofdcommandant
en dat toen nog onder Nederlands gezag. Pa deinsde nergens voor terug
en trok eerst zijn geweer, loste een schot en vroeg na het schot, wel of
niet raak, wat er gaande was. Zo was zoon volgens eigen zeggen ook.
Deze vertelde over de vele aanhoudingen en wat er gebeurde in cellen
en wat er met lastige personen werd uitgehaald en dat is volgens hem
ook nog in de huidige tijd.
De elite pakte deze man anders aan en was een vorm van “wederzijds
respect”! “Voor wat, hoort wat” werd duidelijk tot de laatste dag van zijn
leven gehanteerd. Als ondergetekende mee ging naar zo’n hooggeplaatste
familie dan waren de woorden weloverwogen en ja schoonpa wist elk
Nederlands woord juist te plaatsen en juist te gebruiken.
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Hij wist hoe deze personen op hoge plaatsen te benaderen, bespelen
en te ge- misbruiken! Ja want “ik weet wat van jou maar ik zeg niets
zolang je mij helpt” was het motto van hem! Vele gesprekken heeft
ondergetekende gehoord tussen schoonpa (als ordehandhaver) en deze
elite. Frappant was dat er altijd een justitiële/wettelijke oplossing was.
Zelfs bij misbruik van de kerk werd het altijd met stijl geregeld tussen
de politie en de Bisschop. De RK kreeg altijd hun 24 uren (of nacht)
dat ze moesten zorgen dat de misbruiker verdween van de eilanden.
Hetzelfde was bij de elite families maar ook bij de politie onderling,
waar zaken mis waren gegaan en personen hun leven verloren of met
blijvend letsel aan overhielden. Dan moest er “beschermd” worden!
Schoonpa vertelde ondergetekende eens toen er weer een situatie was;
“Als je iemand in elkaar slaat maak dat hij je niet meer herkent en je
ook niet aan kan wijzen!” Woorden waarvan ondergetekende schrok,
zeker toen even later ook weer de waterput ter sprake kwam!
Soms had ondergetekende het gevoel dat hij midden in een maffia zat
maar dan tussen de uniformen en de mooie glanzende strepen en versiersels zag ondergetekende dat het over politie en justitie ging.
“Als je een slag slaat, doe het één tot maximaal 2 maal” een andere zin
die ondergetekende veel moest horen “een goede slag moet veel opleveren en de rest van je leven financieel dekken”. Ook hier was even een
brok in mijn keel want ondergetekende gaat geen bank overvallen of
zaken achterover drukken om zijn leven goed te kunnen leven. “Politie
en justitie hebben bij één of hooguit twee goede slagen, geen clou en is
niet na te trekken” hij vervolgde “dat weet ik uit ervaring”.
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Toch werd later duidelijk dat “handel” in een politiekorps heel belangrijk
was/is. Vele in beslag genomen zaken verdwijnen dan ook natuurlijk.
Geld, drugs, wapens en alles wat van nut kan zijn wordt niet vernietigd
maar wordt weer in omloop gebracht onder “kennissen en vrienden”.
We zien dat in de gehele justitiële macht maar ook bv bij de gevangenis.
Via schoonpa kreeg ondergetekende de volledige cursus hoe politie,
justitie en rechterlijke macht werken. Hij vertelde ondergetekende de
artikelnummers die andere wetten nietig verklaren. Ondergetekende
hoorde de vele zaken aan van hoe de elite weten buiten schot te blijven
maar ook hoe ze elke handel veilig kunnen stellen. Ook de maffia was
vele malen ter sprake gekomen wat een interessante hoek was want de
politie moest wel dealen met de maffia anders zouden de agenten en
gestreepte personen inclusief rechters de kogel krijgen! “Dienst, wederdienst” was daar ook een duidelijk motto.
Veel werd er besproken en “geregeld” in veelal casino’s. Het waren wel
bepaalde casino’s waar de cijfers veelal perfect vielen! Ook waren er
de vele gesprekken en bijeenkomsten opvallend met een glas whisky
en soms wat dominostenen.
De vele jaren met zijn schoonfamilie en dan in het bijzonder zijn schoonvader, tot diens dood, waren niet saai en ondergetekende was beland in
de wereld achter de justitie, politie en rechterlijke macht. Vele gesprekken gingen over hoe men zaken binnen haalde en alsmaar was duidelijk
dat je ver van de drugs moest blijven! Het woord drugs was taboe daar
deze niet de weg is om zaken te regelen. Gokken, edelmetalen, waarde
papieren, beleggingen, ruwe stenen en in- en verkoop is de handel waar
de top zich mee bezig houdt.
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Waarom drugs niet? Nu, schoonpa wist dat er een CIA agent lokaal erg
actief was (en nog is) en dat samen met de Italiaanse maffia tak. Deze
tak was en is goede vriend met het gehele justitiële apparaat en dat
weer gekoppeld met de nodige mensen in de politiek die hun vrijwaring
moeten blijven garanderen.
Naargelang schoonpa ouder werd kwamen er vele namen maar ook
gevallen naar buiten en werd ondergetekende duidelijk waarom vele
families bang voor hem waren. Dat wel vanuit de criminele hoek maar
ook zeker in de elite top. “Ik weet van jou meer dan jij van mij” was
een sterk middel om zaken gedaan te krijgen en dat zien we nu ook in
de zaken Tromp, Ys en Romer.
Ook een belangrijke les die alsmaar ondergetekende voorgehouden
werd was; “Zorg dat je van al je tegenstanders of spelers het nodige
weet waarvan zij vrezen dat het naar buiten komt”. Zo had schoonpa
dus zijn zaken en leven veilig gesteld. Tot zijn laatste dagen vertelde hij
ondergetekende nog de verhalen die hij wist en meegemaakt had met
zelfs nu nog zittende gasten in het justitieel apparaat. Of het nu een PG,
hoofd van dienst of advocaat of OM, VDC was, hij bleef zaken aanhalen.
Als we iemand tegen kwamen was er een vrij lang gesprek of een kort
maar krachtig en weloverwogen gesprek. Mooi was dan als we wegliepen of wegreden en ondergetekende het ware verhaal achter die persoon
hoorde. Ondergetekende vroeg wel eens of hij mensen kende waar hij
niets van wist en dan lachte hij en vervolgde zijn verhaal.
In het verleden heeft ondergetekende al vrijgegeven de contacten die hij
had met de veelal Nederlandse zogenaamde “experts” en “hulpverleners”
(zo zal ondergetekende ze maar noemen); De rol die een Gouverneur
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maar in het bijzonder het Kabinet van die Gouverneur. Want deze hoek
is niets meer dan een spionage van wat er hier op de eilanden gebeurt.
Via de bewuste schoonvader werd ondergetekende geduwd tussen deze
mensen en zo heeft ondergetekende zich lang bewogen midden in de
vele misstanden die doorgespeeld werden via deze kanalen naar Nederland. VDC is meer een lokaal speeltje en AIVD covert Nederland maar
het ware spel is bij het Kabinet van de Gouverneur die alles doorspeelt
naar het Kabinet van de Nederlandse Koning! Vele raadsheren in die
tijd heeft ondergetekende gesproken en veel persoonlijk meegemaakt
hoe de lokale politiek gemanipuleerd werd, en nog wordt, vanuit deze
Nederlandse hoek.
Na de dood van schoonvader is ondergetekende uit deze diepe ellende
gestapt en was het voor hem ook duidelijk dat Nederland de lokale
politiek stuurt en bepaalt. Dat was duidelijk te zien toen heer Schotte
ongevraagd aan de macht kwam en er via vuile constructies hem het
leven moeilijk gemaakt werd en nog wordt door vieze rechtszaken die
allemaal politiek getint zijn.
Het lot Wiels was zwaarder daar deze man te veel een te groot Nederlands undercover bedrijf wilde aanpakken. Doordat heer Wiels
ook schreeuwde tegen het gokken was het een mooie cover om hem
zogenaamd, via het gokken en de maffia, de kogel te geven. De kogel
is gevuurd in opdracht van een Nederlands miljardenbedrijf wat zelfs
werkte voor de Nederlandse Koning!
Door de overgebleven contacten en die mensen die eens om informatie
vroegen via de schoonvader van ondergetekende of direct via ondergetekende, blijkt dat er justitieel alles aan gedaan wordt om de moord
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van heer Wiels, aangewezen personen te veroordelen. Verder in de zaak
Schotte worden zaken aangevoerd waarvoor men eigenlijk de gehele
politiek en vele medewerkers voor zouden kunnen veroordelen.
De zaak Tromp zegt precies hoe justitie onder druk staat en bevestigt de
verhalen van ondergetekende overleden schoonvader die hem veel over
de elite families vertelde. Vergeet niet, het is de Joodse gemeenschap
die het geld in handen heeft. Hun mannetjes moeten zorgen dat het geld
safe moet blijven staan via buitenlandse banken!
Wat frappant was dat in het laatste levensjaar van schoonvader zijn macht
ook afzwakte en hij ondergetekende vertelde “De generatie vanwaar ik
alles weet is aan het verwateren zo ook mijn knowhow over de nieuwe
generatie”. Juist in dat jaar weigerde ook de grootste bankdirecteur mij
voor een expositie! Schoonpapa was duidelijk onder de indruk en wist
dat zijn laatste jaren geteld waren en vertelde mij “Het wordt tijd dat ik
mijn blauwe pil in ga nemen die in de kluis ligt”. Maanden daarna nam
hij deze pil en verdween van het toneel.
Zijn greep over zijn mensen was verdwenen maar een schat aan informatie is aan ondergetekende verteld, uitgelegd en laten zien. Hij liet
ondergetekende zien de ware wereld bij justitie, de spelletjes, de ware
regels en het elitespel; “Ik weet meer van jou dan jij van mij”.
Ondergetekende kreeg alle informatie en er is geen familie waar schoonpapa het niet eens heeft over gehad. Ondergetekende kent de vele lijnen
die de diverse maffia groepen gebruiken, weet welke “afgeschermd”
worden door het justitiële apparaat, weet de zogenaamde Nederlandse
“experts” die informatie moesten en nu nog moeten inwinnen onder het
mom van financiële controle en “bestuurlijke hulp” vanuit Nederland.
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De kracht en macht die deze man had was enorm en de wegen zijn duidelijk beschreven en met ondergetekende doorgenomen. Het wederzijds
“respect” en “tolerantie” was puur “voor wat hoort wat”!
Voor alle duidelijkheid; zelf heeft ondergetekende NOOIT aan een
criminele actie mee gedaan en werd hij er buiten gehouden door zijn
schoonvader daar deze vond dat ondergetekende eens dit naar buiten
moest brengen. Wat is de ware justitie en elite op deze eilanden! “Als ze
jouw vast zetten voor een domme actie is alles voor niets geweest” Nu,
jaren na zijn overlijden, is het tijd om de bronnen van ondergetekende
vrij te geven daar ook zijn tijd nog beperkt is. Persoonlijk heeft ondergetekende NIETS tegen de wet gedaan en ondergetekende werd nooit
gevraagd en geloofd dat hij vele contacten had in deze vuile wereld.
De vele rechercheurs, spionnen en zogenaamde experts aten, dronken
en waren bij ondergetekende dagelijks over de vloer. Ondergetekende
staat en stond niet onder ede, heeft geen contracten getekend en ook
geen zwijgverbod ooit gekregen en kan dus vrij spreken. De vele gemanipuleerde proces-verbalen om “lastige” mensen langere tijden op te
sluiten zijn door ondergetekende overleden schoonvader gedicteerd aan
hem daar schoonvader zelf nauwelijks nog kon typen! Het was zijn wil
en ondergetekende was toen niet van in kennis dat er vele onschuldigen
via deze proces-verbalen opgesloten zitten. Pas het laatste jaar waren het
de woorden “John, deze uitgetypte verbalen hebben vele lastige gasten
even opgeruimd. Men kan ze niet eindeloos in putten gooien, want dan
waren de putten geen putten meer! En de tijden zijn duidelijk veranderd
en dan zou zelfs ik veroordeeld worden”.
Ondergetekende is benieuwd wat er ligt in de 5 putten in zijn oude knoek
maar hem kennende zullen die wel clean zijn.
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In waarheid opgemaakt;
23 november 2017
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Curaçao

November 26 2017

1111 Mond open, schuldig bevonden
Lang heb ik me afgevraagd hoe een rechter en het gehele gerecht werkt
en hoe wordt bepaald of iemand schuldig is of niet.
Via een gesprek met een oud-Procureur Generaal werd me kort maar
krachtig uitgelegd dat een rechter punten toe kent aan uitspraken en
bewijsvoeringen. “Een zaak is moeilijker aan te tonen, als men weinig
aanvoert en zegt, dat de persoon schuldig is. Een persoon die voor
de rechter staat en er worden dozen vol ‘bewijzen’ opengetrokken en
besproken, is het gemakkelijk dat er uit te nemen wat belastend kan
zijn om de voortgeschoven persoon te belasten. Een rechter gaat plus
en minpunten geven en op het einde van de pleidooien en bewijzenlast
wordt er gekeken of het naar schuldig (+) of onschuldig (-) uitslaat.
Doordat een verdachte doorgaans, via advocaten, veel te zeggen heeft
en veel loslaat valt deze veelal snel door de mand.”
Woorden van een oud-Procureur Generaal die daarmee heel veel zegt
en zeer veel duidelijk maakt. Een advocaat van een schuldige die met
dikke dossiers komt, heeft vele kansen dat woorden, regels tegen zijn
cliënt kunnen worden gebruikt. Verder liet de oud-PG weten dat rech- The new world-
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ters echt niet alle bewijslast en papieren doornemen daar het veelal een
onbegonnen zaak is! Zelf kreeg ik de tip van: “Hou je pleidooi kort
met zo min mogelijk woorden die tegenstrijdig kunnen zijn en maak
het niet veel langer dan 2 tot 3 A4tjes! Bij het eerste vel zal het oordeel
al geveld zijn volgens de PG en de 2 verdere vellen zal het veelal voor
deze rechter(s) allemaal bevestigen!”
En dan zie ik de vele veroordelingen, dwalingen en vele vreemde uitspraken van de rechterlijke macht.
Ik zie de stapels papieren bewijzen, contra bewijzen en de vele verklaringen en onderzoeken en dan denk ik aan deze Procureur Generaal en krijg
de bevestiging dat inderdaad de puntentelling en de 3 A4tjes een grote
rol spelen in dit kromme recht. De rechters pikken een voorgeschoven
verdachte uit en zoeken naar bevestigingen dat het dan ook die persoon
moet zijn. Alle andere mogelijkheden worden daardoor op een zijspoor
gezet en zijn dan in de oordeel van de rechters, niet meer van belang.
We zien dat duidelijk in de vele huidige zaken tegen diverse personen.
Recht is krom en is gebaseerd op een oordeel van personen met beperkingen, genaamd mens die menen rechter te kunnen spelen.
John H Baselmans-Oracle
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November 26 2017

1112 De tweede Nederlandse Coupe
“Nederland beveelt: ‘Zet premier Sint-Maarten uit ambt!’ Aan de rel
rond de verstrekking van hulpgeld van Nederland aan Sint-Maarten lijkt
voorlopig geen einde te komen. De afgezette premier van het eiland,
William Marlin, weigert stug om op te stappen.”
Nederland doet voor de tweede keer een coupe plegen op onze eilanden!
Was het de eerste keer dat ze de heer Schotte op een zeer vieze manier
af lieten zetten nu is het st Maarten waar de Nvederlandse coke lijn
veilig gesteld moet worden! Bij de heer Schotte was er het gevaar dat
de Colombiaanse coke lijn samen met de Palestijnen de gouden handel
over zouden nemen. Nu is het dat er wederom niet al te goede vrienden
van de Nederlandse coke maffia wel eens de zaken in handen konden
krijgen dit maal op st Maarten.
We zien daarom zeer bekende oude mensen van oude partijen in een
keer op plaatsen gezet worden onder de bescherming van de kroon.
Het is ongelofelijk dat de wereldpolitiek niet in wil zien wat Nederland
op deze eilanden aan het spelen is en dat zowel de coupe Schotte als
nu de coupe Marlin uitgevoerd kunnen worden. Duidelijk is dat het
zogenaamde statuut absoluut niet rechtsgeldig is en dat de wetten zo
geschreven zijn dat dit allemaal maar doorgang kan vinden.
John H Baselmans-Oracle

- The new world-

251

November 28 2017

1113 Liquidatie heer Wiels
De aangiftes zijn gedaan 2 weken na de moord en er is gesproken over
dat men niet durfde deze man aan te pakken daar Nederland al ingegrepen had.
Ik heb namen en toenamen de laatste jaren al vrijgegeven;
En ja ik was bezig met heer Wiels met een zeer grote zaak waar UTS
het middelpunt was.
En ja heer Wiels heeft nog 2 dagen voor zijn dood vele antwoorden van
mij schriftelijk gekregen.
En ja heer Wiels en ik hadden regelmatig contact over vele zaken en de
vele corruptiezaken die ik hem voorlegde.
En ja ik heb heer wiels nog laten weten dat hij het bewuste bedrijf achter
UTS moest laten varen daar deze een vreselijk gevaar was voor hem.
En ja ik heb de namen van de moordenaars die betaald werden en na
de moord heer Wiels nog 2 mensen hebben vermoord op dit eiland in
opdracht van....
Ik blijf dit herhalen zolang de waarheid en de ware moordenaars en opdrachtgever achter de tralies zijn beland en meer dan aangiftes doen kan
ik momenteel niet doen. Ik moet wachten tot het laatste proces geweest
is en dan gaat de dwaling vrijgegeven worden. Een ernstige dwaling
waar een OM en een justitie door Nederland en afgeperste recherche,
maar een spannend verhaal hebben gespeeld.
Heer Wiels gaf duidelijk aan wie hem bedreigde en hij noemde drie
takken van de maatschappij want namen durfde/kon hij niet te geven
daar het extra gevaar zou zijn voor hem.
Maar vul maar in:
Een accountantsbureau.....
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Een project......
En een bank
Je praat over een miljardenhandel met veel coke, veel gokken en witwassen.
John H Baselmans-Oracle

November 28 2017

1114 Gevoel volgen
De groten der aarde hebben allemaal wat gemeen en dat is dat ze hun
gevoel volgen en er voor gaan op dat wat zij binnen hebben gekregen te
verwezenlijken of te zorgen dat het aangepakt wordt. Of deze toppersoon
nu een succesvolle zakenman is of een politicus of welk beroep dan ook,
het volgen en uitvoeren wat het gevoel aangeeft maakt dat zij boven de
doorsnee mens staan. Er zijn geen grootse geheimen en ook niet dat je
een mega aan scholen moet volgen. Mooier nog, juist die mensen in
de absolute top hebben nauwelijks of gericht scholing gehad. Het zijn
niet de scholen die een persoon daar neer zetten. Het is de innerlijke
kracht, gevoel, energie die deze personen op die plaats laten belanden
wat zij voor ogen hebben.
Nu komen we op die mensen die dan NIET via gevoel werken of beter
gezegd die niet via gevoel mogen leven. Gevoel is namelijk een taboe
in de maatschappij. De overgrote meerderheid op deze aardbol is het
niet toegestaan om via gevoel te werken. Er zijn namelijk wetten, regels
en richtlijnen hoe de mens moet leven. Het werk moet gedaan worden
zoals opgedragen en er wordt absoluut niet geaccepteerd dat je zaken
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zelf in brengt! Je moet de orders, wetten en regels uitvoeren zoals het
groepje aan de top (verkregen door gevoel) het je op legt!
Vanaf 1954, de dag van mijn geboorte, werk ik met gevoel. Scholen zijn
niet de plaats voor mij om zaken te leren en heb een leven zover gehad
waar alles wat ik wilde doen en wilde zijn, ben geworden en heb gedaan.
Het inzetten voor de medemens, kinderen en dierenwereld is nog steeds
mijn prioriteit nummer één. Vastgelopen zaken openbreken is een van
mijn goals en dat niet via de reguliere weg maar door een alternatieve
route waar de schuldigen zichzelf de das om doen.
Mijn gehele leven wordt er gewerkt met gevoel en zijn het niet mijn
hersenen die, beïnvloed zijn door de vele negatieve zaken op deze
aardbol, bepalen wat goed en fout is. Zo wordt alles op papier gezet
wat mijn gevoel aan geeft, ook zo dit stuk, maar wordt er door mij ook
naar gehandeld. Als er een moord is en het gevoel geeft aan dat het op
een bepaalde manier is gebeurd dan wordt dat gepubliceerd, gedocumenteerd en vastgelegd. Als zaken krom zijn dan wordt dat vermeld en
wordt aangetoond en op gewezen dat de vele uitspraken tegenstrijdig
zijn. Maar zo ook als iemand overlijdt en het een raar gevoel geeft en
duidelijk aan geeft, er moet even dieper naar gekeken worden.
Zo het geval nu van de halve marathonloper waar in een keer via een
persbericht een opvallende lijn stond van “werkend bij een lokale bank
vertrekkend naar buitenland” en juist op dat punt aangekomen krijgt
deze persoon een hartstilstand! Het gevoel klapte er meteen uit dat het
niet pluis was en dat er een toxische onderzoek moet komen! Na het
vermelden ervan was de wereld weer te klein en werd ik aangevallen
dat ik geen respect heb en overal spoken zie. Mijn gevoel zegt, en alles
wijst er op, deze man is vergiftigd.
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Mijn gevoel heeft me inderdaad in vele problemen gebracht omdat hij
keihard en simpel zegt wat er gaande is. NOOIT heeft mijn gevoel het
mis gehad en dat zagen we al in zaken die opgelost zijn als bv de Spelonk
zaak maar ook de zaken die volop gaande zijn en dan even de moord
Wiels zaak die duidelijk een opzettelijke zware juridische dwaling is.
Mijn gevoel trek ik nooit in twijfel omdat deze puur en de waarheid is.
Al wil men mij de mond snoeren, verboden opleggen en zelfs opruimen,
ik zal blijven vastleggen wat mijn gevoel aangeeft en wat er werkelijk
achter de deuren gaande is. Na het vastleggen zijn de bewijzen ook in
mijn bezit en vanaf 1954 is er nog niet een zaak, een voorval waarbij
mijn gevoel het mis had.
Volg je gevoel al wordt het verboden in de wereld waarin wij leven.
John H Baselmans-Oracle

November 29 2017

1115 Het is frappant
Personen en politici wonend 8700 km verder aan de andere kant van
de oceaan, weten het allemaal precies hoe het op onze eilanden aan toe
gaat. Als je hen dan vraagt of ze de informatie krijgen via hun veiligheidsdienst of kabinet van de koning dan wordt dit ontkend. Als je dan
de Kamervragen in ziet en de “bronvermelding” leest dan praat je ook
over broninformatie van personen die ook weer in Nederland wonen
en is er verder een internet knipselkrant en een redactie waar deze Kamervragen en conclusies op worden gebaseerd! Informatie vanuit de
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eilanden door personen die intern politiek op de hoogte zijn worden als
leugenaars neergezet en verzwegen.
Hoe diep zit Nederland en hun politiek dan in de moordzaak Wiels, processen Schotte en aanhang en de coke handel waar allemaal miljarden
beschermd moeten worden van Nederlandse bank, projectontwikkelaar
(CIA) en accountant!
Beter een vals bericht gebaseerd op leugens en bedrog en in elkaar
gesmeed door personen allemaal wonend en werkend in Nederland
dan een waarheid vanuit de bron / onze eilanden naar buiten brengen.
John H Baselmans-Oracle

December 012017

1116 Cirkel
Na het boek over dimensies werd ook voor mij veel meer duidelijker en
het totaal beeld werd ook begrijpelijk en overzichtelijk. Het bewegen
tussen diverse dimensies was al lang geen belemmering meer maar het
totale plaatje was nog niet geheel te zien. Tot voor kort was ik opzoek
naar het antwoord op het leven en ook wat het leven is. In een keer kwam
er een duidelijke poort voor me en de ingang was, wat later bleek, ook
weer het einde.
Ik werd geïntroduceerd in de kern van het leven en er werd me beelden
voorgehouden die ook alsmaar in de vele oude beelden en afbeeldingen
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te zien waren. De cirkel van het leven werd me uitgelegd en er werd
duidelijk een beeld gegeven wat het leven is.
Laat ik het zo uitleggen.
Overal zien we de cirkel opduiken wel of niet met vele tekens en betekenissen. Maar de meest indrukwekkende cirkel wordt gebruikt in de
Japanse vlag die werkelijk alle dimensies en het gehele leven laat zien.
We worden verwekt vanuit het niets en we gaan dood en we worden
weer teruggenomen naar dat niets. Tussen deze twee punten heeft elk
leven een eindeloze cyclus van alsmaar terugkomende handelingen en
lijkt het er op dat dag één niets anders is dan de laatste dag van je leven.
Alle dagen lijken kopieën te zijn van elkaar en met af en toe een kleine
aanpassing maar de kern van elk leven is een kopie van het andere.
In de wereld van de cirkel is geen tijd, geen afstand en er is niets wat
niet behoort in dat veld. De cirkel kan een kringetje zijn op papier maar
ook een grote open ring op land, lucht of in zee. De cirkel zien we bij
de gehele aarde maar ook de vele planetenstelsels en alles wat er in
de ruimte om ons heen is. De cirkel bepaalt ons leven, is ons leven en
is de herhaling die we zien 10, 100, 1000 of miljoenen jaren lang! De
dimensies spelen zich af in dezelfde cirkel alszijnde leven en we zien de
energie die alsmaar zich opvolgt en alsmaar zichzelf opneemt en keer
op keer dezelfde zaken laat herhalen.
Na diverse voorbeelden werd me duidelijk wat het leven is en wat het
leven doet. En toen kwam het plaatje waar ik zag dat die ene wereld
alle dimensies omvat en dat die ene cirkel het geheel is waar alles in
draait en beweegt. De cirkel die we alsmaar op stenen, oude boeken en
geschriften zien is het oneindig leven die zich herhaalt voor elk object
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in een eigen tijdsvorm. Want het zijn wij die tijd koppelen aan leven en
daardoor zo afstand creëren. In werkelijkheid is het een cirkel die zich
alsmaar herhaalt als je er niets aan doet om in een andere energieveld
terecht te komen en andere frequenties op roept.
De Japanners hebben het geweldig vastgelegd en zijn blijkbaar de
enige die door hadden wat dimensies en het leven is. Het is nu zaak om
dieper te gaan in die wereld, die dimensie die het leven maakt zoals hij
nu gaat. In de cirkel in het absolute geheel is alles mogelijk en alles
verbonden en eenmaal in die wereld zijn er geen zaken meer die niet
aangepakt kunnen worden. De angst van vele hooggeplaatsten en de
angst voor de absolute freemason club. De angst voor de ongekende
kracht van de cirkel.
John H Baselmans-Oracle

December 04 2017

1117 Luis Benjamin Pinedo, Luigi Pinedo (1926-2017)
Luigi, jij was de man die altijd wijze woorden had als je weer bij een
van mijn exposities kwam kijken. Niet een van mijn exposities sloeg
je over en we hadden dan altijd volop te praten. Het was jij die achter
mijn tekeningen kon zien en wat ik werkelijk wilde vertellen. Veelal zag
ik dan soortgelijke afbeeldingen dan ook bij jou verschijnen en was je
duidelijk bezig met het onderwerp wat er gelanceerd was.
Jij was de man die open stond voor vele richtingen. Zo weet ik nog de
expositie in Gallery Sentro Bolivar y Bello waar ik alleen modern werk
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liet zien. Lang hebben we gepraat en later kwamen we elkaar tegen en
je vertelde trots dat je de stoute schoenen had aangetrokken en modern
werk had gemaakt waar jij jouw gevoel in had gelegd. Niets werd er
begrepen en door een simpele titel werd je modern afgedaan als zijnde
“abstract”.
Ook legden we vele steegjes samen vast en in die tijd vertelde je me
trots over de opdracht van het Ennia gebouw. Een werk vol details wat
we later bespraken.
Op een dag hield je me staande en je vertelde me over je miniatuurtjes
en het “gefriemel” op enkele vierkante centimeters passend in een luciferdoosje. Man je was apentrots. Je wist precies hoe je de aandacht
moest vragen op die paar vierkante centimeters. Helaas niemand heeft
er later nog over gehad laat staan laten zien! Ik ben nu blij dat ik dat
geweldig moment met je mocht delen.
De dag dat je geëerd had moeten worden, werd een morgen van ego en
zelf ophemelen. Je was duidelijk vergeten en je werk werd misbruikt
door anderen die hun verhaal wilden doen. Het deed me dan ook pijn
om te zien en te horen dat er via jouw werk ego’s drukdoende waren
om de energie te nemen wat aan jou toebehoort.
Het ergste was het verhaal van de blauwe lucht en de boom zonder
blaadjes. Ik herinner het gesprek nog op de muur van Alma Blou waar
wij lang zaten en je vertelde over de oplichterij van je laatste expositie
waar de belasting je kaalplukte omdat ze meende dat je een goudmijn
had verkocht. Je had een goede verkoop maar je werd “kaal geplukt”
door de belastingen en “Ik zal geen exposities meer organiseren” waren
je letterlijke woorden. Wel liet je toen je bedoeling van een van je laat- The new world-
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ste werken doorschemeren namelijk een kaalgeplukte boom staande in
het niets en de blauwe lucht en tafereel van ons eiland wat we beiden
liefhadden. Dit werk was toen geboren en al vastgelegd in je mind.
Luigi we hebben samen heel veel vastgelegd van ons geliefd eiland.
We hebben er veel over gehad dat er steeds meer rommel aangeboden
wordt waar alleen maar geld mee gemoeid is maar geen kunst meer is.
Je letterlijke woorden waren dan ook “John, we moeten ook gaan kladden en stempeltjes zetten dan worden we gewaardeerd in deze huidige
maatschappij”. En juist een van die personen die deze “rommel” levert,
stond nu voorop om jou zogenaamd de hemel in te prijzen. Helaas dat
werd ook niet gedaan want men had het allemaal te druk met zichzelf
en ze vergaten allemaal jou als kunstenaar in bloed en nieren voor te
dragen. Een kunstenaar die vanuit zijn hart alsmaar bezig was om zo
zijn liefde voor het eiland voor eeuwig vast te leggen.
Luigi, ik heb veel geleerd en jij was mijn vaste fan die zorgde dat ik
doorging in de kunst ondanks de vele tegenwerking. Het was jij die mij
altijd weer die moed gaf en het was jij die wist wat er achter mijn werk
zat. Langs deze weg Luigi wil ik toch even jouw in het zonnetje zetten
want dat heb jij verdiend.
Luigi Pinedo, mijn vriend in de kunst, dank je voor de geweldige tijd
en energie.
John H Baselmans-Oracle
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December 07

1118 De grootste leugen van de maatschappij
We worden geboren en voor vele kinderen is het dan, in het begin van
hun prille leven, al terecht komen in een crèche en wat later peuter/
kleuteropvang om klaargestoomd te worden voor het lager en weer
later hoger onderwijs.
Het onderwijs is de grootste leugen van de mensheid. Het onderwijs is
er niet om kinderen een maatschappelijke kans te geven, zoals men dat
voorhoudt, maar simpel om kinderen in een bepaald hokje te duwen en
ze daar hun leven lang in vast te pinnen.
Het onderwijs, zoals het al vele jaren gaat, is al vele malen achterhaald
door zowel de leerkrachten zelf als die “studenten” die midden in het
onderwijscirkel zitten. Men schreeuwt om vernieuwingen en men
schreeuwt om een eerlijke kans. Helaas dat is tot de dag van vandaag
nauwelijks mogelijk. Er zijn enkele uitzonderingen rond de wereld maar
het schoolsysteem in het algemeen is verplicht net zoals je verplicht naar
een gevang gaat als je niet in de rij mee loopt.
Het onderwijs is niets anders dan het afstompen van de kinderen. Er
mag niet zelf gedacht worden. Lastige vragen zijn niet welkom want
dan sta je op de black list van die leraar en gaan er bewust punten af
van je eindeloze proefwerken, testen, examens.
We zijn in een nieuw tijdperk beland, een tijdperk waar het kind zelf
kan ontdekken en zelf kan bepalen welke kant uit te gaan. Uiteindelijk
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heeft elk kind vanaf de geboorte deze gave en die moeten we aan gaan
pakken en verder gaan uitbreiden.
Dat men op een “basisschool” de basics leert van onder andere lezen en
schrijven is in mijn ogen het enige vereiste van het geheel. Een taal is
nodig om je zo verder te kunnen ontwikkelen maar vele zaken die nu op
scholen behoren tot een must zijn niets anders dan het hersendood maken
van diegenen die het allemaal maar moeten slikken. Het gaat tijd worden
dat de kinderen op gaan staan en massaal de huidige scholen weren en
vertikken nog dit soort onderwijs te volgen. Men kan geen miljoenen
kinderen tegelijk opsluiten en miljoenen ouders tegelijk beboeten want
er is geen systeem wat bestand is tegen deze manier van tegenwerken.
De mooiste optie is dat de leerlingen zelf vertikken nog iets te doen in
hun klassen. Weiger die stof waar jij van vindt dat deze niets doet aan
jouw groeien, jouw weg! Als ze aan blok het schoolsysteem laten voor
wat ze zijn wat kan het systeem dan nog doen. Ben je volgens hen een
afvaller, nietsnut en ongemotiveerd persoon laat ze gaar koken in hun
eigen circus.
Wel is het zaak als je al die onzin weigert te leren dat je wel werkt aan
je eigen kennis. In de huidige wereld van internet is alles te vinden waar
je interesse is. Het vergooien van je leven aan spelletjes en een portable
telefoon is in mijn ogen niet de juiste keuze. Al zijn ook in die werelden
jongeren zeer ver gekomen. Het is zaak dat jij je droom gaat volgen.
Laat dat achterlijk gedoe op school voor wat het is. Zit je tijd uit als je
niet weg wilt blijven en die doffe ellende aan wilt gaan van het gerecht.
Zit je tijd uit en laat die punten voor wat ze zijn. NIEMAND zal ooit
nog eens vragen naar die cijfers! En vergeet niet de meest succesvolle
mensen op deze aarde en zo ook de meest rijke mensen op deze planeet
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zijn vrijwel allemaal eenlingen geweest die de school, de school hebben
gelaten en simpel hun dromen zijn gaan volgen.
LET WEL, zelf educatie is niet de gemakkelijkste weg maar het brengt
je wel op die weg waar jij van droomt.
Ik weet dat vele ouders nu boos op mij zijn en vele zullen dit bericht
proberen te verdoezelen. Maar jongeren rond de wereld, stuur deze
boodschap rond naar je vrienden/vriendinnen en ga het inzien waar je
mee bezig bent. Maak van dit bericht een attachment of een noodroep!
Het moet afgelopen zijn om 20 jaren van jullie leven weg te gooien aan
een achterhaald verziekt onderwijssysteem waar we geen nieuwe wereld
mee kunnen draaien. Zie hoeveel domme wezens na het afstuderen
om je heen zijn. Zie vele gehersenspoelde zombies en totaal niet meer
zelfdenkend, afhankelijk van een ondergaand systeem.
Volg je dromen en pak op van wat je om je heen hebt om je doel te
bereiken. Volg je eigen onderwijs en maak ervan een eigen leven!
Sta op, vergeet school en ga aan je dromen werken!
Succes,
John H Baselmans-Oracle
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December 19

1119 Politieke maffia
D66 over schenking appartement aan Pechtold: Dit is privékwestie
De schenking van een appartement aan D66-leider Alexander Pechtold
door een voormalig Canadees diplomaat is een privékwestie. Dat laat een
woordvoerster van Pechtold weten op vragen van Elsevier Weekblad.
Pechtold heeft blijkens informatie uit het Kadaster in januari 2017 een
appartement in Scheveningen gekregen van Serge Marcoux, de voormalige ambassaderaad in Den Haag (1988-1993).
Een opmerkelijk cadeau voor Alexander Pechtold, schrijft Geerten
Waling
Daarover is ophef op onder meer websites GeenStijl en 925.nl omdat
hij het appartement met een waarde van 135.000 euro niet heeft gemeld
in het geschenkenregister van de Tweede Kamer.
Pechholt
Geen reactie op inhoud
D66 bevestigt de schenking, maar stelt dat de schenking is gedaan aan de
privépersoon Pechtold, en niet aan Pechtold als Kamerlid. Verder wil de
partij niet inhoudelijk op de ophef reageren. Ook vragen over de relatie
tussen Pechtold en de Canadese diplomaat wil D66 niet beantwoorden.
De diplomaat Marcoux eindigde zijn loopbaan in Suriname in 2004 waar
hij ambassadeur was. Hij vertaalde onder meer het werk van Godfried
Bomans en J.M.A. Biesheuvel van het Nederlands naar het Frans.
Uber van Top VVD-er Neelie Kroes betrapt op ‘CIA-Hack-spionagepraktijken’.
264
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VOOR Taxi’s en TEGEN Forum van Democratie:Stem van de Straat
zorgt dat Uber A’dam uitgaat!(Video).
Wanneer wordt de VVD-(misdaadgroep) eindelijk eens verboden als
bikkelharde, gewetenloze altijd liegende Criminele Organisatie(Video)
? Hoe lang kan de corrupte ‘VVD&CDA-Justitie’ dat nog tegen houden
zonder zijn totale geloofwaardigheid te verliezen?
‘EU-Ombudsvrouw’ ingeschakeld door Tang tegen Top VVD-er ‘UberKroes’
Andre Bosman
De man die zijn kamervragen laat schrijven door een burger die volgens
haar zeggen onderzoek verricht!
Een man die daarnaast elke burger aan valt die maar enigsinds lastige
zaken aan haald.
Beste John,
Beetje laat maar hierbij zoals besproken hierbij een concept kamervragen in Den Haag.
Voorkomen moet worden dat plasterk kan uitwijken naar ‘autonoom’
vandaag de angle KPMG en sportsbettings gericht op het buitenland.
We verdelen de gokector voor de overzichtelijkheid in 4 sectoren: loterijen, smsloterijen, casino’s en online casino’s/sportsbettings
Graag aanvullen, bekritiseren danwel verbeteren. De vragen kunnen
veel meer worden indiennodig, dan verdelen we ze desnoods over
diverse weken
Ik skype je morgen later op de dag even om te kijken waar we elkaar
kunnen aanvullen
Groetjes N
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Vragen van de leden Bosman (VVD) en Van Raak (SP) aan de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid en Justitie over mogelijke betrokkenheid van KPMG bij (illegale)
gokpraktijken op Curaçao
1 Kent u de berichten over mogelijk illegale gokpraktijken op Curaçao,
gericht op digitale sports betting?
Zie ook: http://www.kkc-curacao.com/nyt-the-offshore-game-of-onlinesports-betting/ (Amerikaans artikel over Pinnacle sportsetting op Curacao gericht op de Amerikaanse markt)
en http://antilliaansdagblad.com/index.php/nieuws-menu/12429 (Redcorp en Bluemay zijn sportbettings op Curacao, o.a. gericht op de
Nederlandse markt)
en http://www.emerce.nl/nieuws/hoogste-boete-ooit-illegaal-gokbedrijf
(Redcorp en Bluemay zijn sportbettings op Curacao, o.a. gericht op de
Nederlandse markt)o)
en http://www.kkc-curacao.com/amigoe-recordboete-voor-curacaosegoksite/ (Redcorp en Bluemay zijn sportbettings op Curacao, o.a. gericht
op de Nederlandse markt)
2 Kunt u verklaren waarom het fenomeen van sportsettings al meer dan
15 jaar op Curacao bestaat en zich richten en bewegen op buitenlandse
markten maar waarvoor lokaal geen wetgeving bestaat en ook geen
controle op wordt uitgeoefend? Zie bijlage Antilliaans Dagblad van 15
januari 2016
3 Deelt u onze inschatting dat in deze (illegale) sports betting veel crimineel geld wordt witgewassen? Zo nee, waarom niet?
4 Bent u bereid te (laten) onderzoeken welke rol telecombedrijf UTS
speelt in het mogelijk maken van deze (illegale) ‘sports betting’? Zo
nee, waarom niet?
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Opmerking bij 3: zou ik niet sportsbettings maar de sms-loterijen van
Robbie dos Santos en UTS noemen. Sportbettings gaan via datalijnen
van CTEX, een datacenter waar UTS aandeelhouder van is maar nu
grootaandeelhouder van wil worden. De opbrengsten van de sms loterijen ‘verdwijnen’ via Sint Maarten weg. Dat had Wiels verkondigd 1 dag
voor hij werd vermoord. Fyi: Corallo en Dos Santos zijn zakenpartners.
5 Klopt het dat KPMG niet alleen accountant is van UTS, maar ook
een belangrijke adviseur is voor het bestuur van dit Curaçaose telefoniebedrijf?
6 Klopt het dat KPMG de opbrengsten van de smsloterijen sinds 2008
buiten de jaarrekeningen houdt? Zoja kunt u aangeven waarom deze
opbrengsten niet ten goede komen van Curacao?
7 Bent u bereid opheldering te vragen bij KPMG over mogelijke betrokkenheid bij het faciliteren van illegale gokpraktijken zoals sms-loterijen
door UTS? Zo nee, waarom niet?
Francesco Corallo (Sint Maarten) legitimeert zijn casinohandel (en witwassen) juist middels lieeering aan KPMG: op http://www.kkc-curacao.
com/vk-jullie-kijken-te-veel-naar-the-godfather/
en http://curacaochronicle.com/main/francesco-corallos-only-interviewever-you-watch-too-many-godfather-movies/
EN TOEN WERD HET STIL
Heer Bosman samen met heer Raak werken zeer nauw samen met deze
N en deze N haalde veelal de informatie van mij vandaan.
Zowel heer Raak als Bosman baseren dus hun kamervragen die komen
van de persoon die ze openlijk aanvallen en als leugenaar uitmaken!
Weet u nog de bewuste enveloppe die heer Raak oktober 2011 ontvangen
had met veel belastend materiaal en waar hij niets van wilde weten?
Nu, die man is dood die deze enveloppe heeft samengesteld en iemand
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anders liet deponeren bij heer Raak!
In deze stukken zaten vele bewijzen van de vieze zaken van Nederland
en naar de eilanden toe.
Heer Raak was als de dood dat dit naar buiten kwam en dit moest gestopt
worden want een miljarden bedrijf en Nederland zou internationaal aan
de schanpaal komen te staan.
Zie zijn stuk hierover
STAATSGEHEIM
Donderdagochtend 6 oktober was ik plotseling bezitter van een staatsgeheim. Ik wilde dat niet, maar ik was het toch. Het was een verslag van een
discussie in de rijksministerraad van 4 oktober, waar een vernietigend
rapport was besproken over het bestuur van Curaçao. De rijksministerraad is de ministerraad van het Koninkrijk. Ze bestaat uit de ministers
van de Nederlandse regering, aangevuld met vertegenwoordigers van
Curaçao, Aruba en Sint Maarten, voorgezeten door premier Rutte. Lekken uit de ministerraad is een criminele daad, daarvoor kun je de gevangenis in. Politici op Curaçao hebben deze informatie bewust verspreid.
Deze regering van Curaçao had er niet mogen zitten. Voordat ministers
worden benoemd moet een onderzoek plaatsvinden. Op Curaçao heeft
deze screening vooraf niet plaatsgevonden. Op aandringen van de
Tweede Kamer heeft de commissie-Rosenmöller de situatie op het eiland
onderzocht. Uit dit onderzoek valt op te maken dat minister-president
Schotte, maar ook de ministers van Financiën en van Economische
Zaken, waarschijnlijk nooit benoemd hadden mogen worden. In de
Curaçaose politiek heerst sindsdien een cultuur van angst en intimidatie.
Kritische politici en journalisten worden onder grote druk gezet.
Donderdagochtend kreeg ik het verslag van minister Osepa, die namens
Curaçao in de rijksministerraad zit, aan minister-president Schotte
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van Curaçao. Daarin wordt duidelijk welke Nederlandse minister wat
heeft gezegd en welke conclusies werden getrokken. Deze discussies
zijn geheim, omdat ministers in vertrouwen met elkaar moeten kunnen
spreken. Duidelijk is dat Nederland flink in de maag zit met een aantal
ministers van Curaçao. In de Tweede Kamer lijkt een meerderheid te
ontstaan die vindt dat Nederland moet ingrijpen. Curaçao is een land
binnen het Koninkrijk, maar Nederland is verantwoordelijk voor goed
bestuur op het eiland.
In de openbaarheid van de Kamer heb ik de informatie in een enveloppe gestopt en die enveloppe heb ik dichtgeplakt. Premier Rutte heb
ik verzocht de informatie zo snel mogelijk op te halen. Als staatsgeheimen worden gelekt moet de premier een onderzoek instellen en de
verantwoordelijken ter verantwoording roepen. Tot mijn verrassing was
de premier niet bereid de informatie aan te nemen. Ook wil hij geen
onderzoek doen naar het lekken van dit staatsgeheim. Rutte laat zich
intimideren door de regering van Curaçao. Daarmee laat hij ook de angst
en intimidatie op het eiland voortbestaan. Maar bovenal laat premier
Rutte de bevolking van Curaçao aan haar lot over.
John H Baselmans-Oracle

December 20

1120 Geen Kerst en Nieuwjaarswensen
2017 en we hebben het nog steeds niet geleerd. Mensen die nog geloven
in tijd en mensen die dan een kerst en nieuwjaar aanpakken om “goed”
te doen.
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Men is 3 dagen in een jaar erg sociaal, medelevend en oooo zo menselijk.
Soms bij het walgelijke af en vol commerciële onzin en gewin.
Als u nu mensen het beste wenst en oversociaal denkt te moeten spelen,
laat die dan los op uw eigen leven en dat niet op iemand anders! Het
wil namelijk zeggen dat de overige 362 dagen het u geen zier scheelt
wat er met de mensen om u heen gebeurt.
Misschien eens goed dat u deze dagen daarover eens na gaat denken,
mits dat nog binnen uw vermogen is. Mocht dat lukken zien we u zeker
in de energieniale wereld zonder tijd en een wereld met eeuwig durende
menselijkheid.
John H. Baselmans-Oracale

December 21

1121 Democratie en censuur
Dagelijks lezen we de tirades van mensen die menen niet democratisch
behandeld te worden en dat hun vrijheden afgepakt worden via censuur.
Lang heb ik me ook geërgerd aan de sociale media en die mensen die
je blokken of bijvoorbeeld een twitter, Instagram of Facebook die je als
een klein kind een straf geeft omdat er iets gepost is wat volgens hun
regels niet mag.
Pas later begon ik het te beseffen en zie sindsdien zaken anders;
Er is nooit een democratie geweest laat staan vrijheden en vanaf je ge-
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boorte word je gezegd wat je wel en niet mag doen. Of het nu thuis bij
je ouders is of op een school of op je werk, je wordt alsmaar geremd en
er wordt gezorgd dat je zeker niet te ver en te hoog op de maatschappelijke ladder terecht kunt komen daar er dan andere privileges gelden.
Een moordenaar met veel geld blijft rondlopen en een hele justitie doet
er alles aan om zaken te verzwijgen (zoals de moord Wiels). Maar ook
een persoon met veel geld koopt recht en koopt ook vrijheden!
De bittere waarheid die er al bestaat van de dag dat de mensheid is
ontstaan.
Na vele klappen te hebben geïncasseerd en door zelfs vrijheden die
ontnomen zijn van vrij reizen en vrij te bewegen en het vele blokken
en tijdstraffen, werd me in een keer duidelijk dat het een eer is dat
men er alles aan doet om mij het zwijgen op te leggen. Sinds ik in ben
gaan zien dat mensen zo bang zijn dat men over gaat naar blokken of
dat men vanuit de sociale media zo bang is dat de waarheid op hun
website komt te staan, wil zeggen dat men geen verweer meer heeft op
de waarheden die angstvallig tegengehouden worden. Sinds het inzien
van deze achterliggende gedachte en juist het positieve te gaan inzien
ben ik alle blokkades en de mensen die mij blokken gaan natrekken en
categoriseren en dan zie ik dat het nog niet zo gek is dat men bang is.
Bang voor de waarheid en bang voor een directe confrontatie. Iets wat
ik ook wekelijks zie en mee maak als ik door de stad loop en mensen
mij herkennen.
Ik kan niets anders zeggen dat deze zwakke wezens duidelijk zich laten
kennen en ook duidelijk hun zwakheden dus naar buiten en tot uiting
brengen.
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Daarom voor al die websites, personen die mij blokken en die bedrijven
die niet weten te draaien als ze mijn naam zien of horen, ben ik hen nu
dankbaar dat ze zo duidelijk hun tekortkoming naar buiten laten komen.
Zo weet ik precies waar u in zit, waar u bang voor bent en vanuit welke
hoek uw angst komt. Angst is de grootste vijand van de mensheid en
zal die personen juist neerhalen via hun eigen angst.
Dank u allemaal voor de openlijke gebaren van negeren, blokken of
straf geven.
John H Baselmans-Oracle

December 21

1122 Vrijgeven van informanten
Vanaf 1982 heb ik via, in eerste instantie mijn schoonfamilie en later door
men kennissenkring een waardig en goed geïnformeerde informanten
om me heen gekregen. De laatste jaren zijn er enkele bij gekomen die
ik via internet kreeg maar die langzaam maar zeker stuk voor stuk door
de mand vielen met hun valse bedoelingen maar ook valse en gemanipuleerde informatie veelal vanaf en via de pers.
De zaak Wiels, de zaak Schotte en de zaak Tromp zijn enkele voorbeelden waar bepaalde personen die zich voordoen als onderzoekers en
dan met informatie komen die zeer belastend zijn voor deze mensen.
Het is informatie zo uit hun context getrokken dat het niet de waarheid vertegenwoordigt en er geen rechterlijke uitspraak op gedaan zou
moeten worden.
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Met deze informatie dient zich de Nederlandse politiek en zijn er vieze
Nederlandse politici die burgers aanvallen en betichten van leugens en
alles wat mogelijk is. Ze proberen zo hun eigen valse weg af te bakenen. Een weg vol leugens, bedrog en afhankelijk en gebaseerd op die
informatie die niet klopt.
Zelf heb ik vanaf 1982 een goed netwerk opgebouwd wat te vertrouwen
is en veelal in de bron aanwezig is en zich daar ook in vertoeven. Mensen
die ik niet vrij geef en ook niet in gevaar zal brengen omdat ze eerlijk en
oprecht bezig zijn. Wel is er al geruime tijd een groep bezig die werkt
met vieze en valse bedoelingen. Met die groep had ik dus ook contact
maar liet alleen die informatie los die zij aankonden. Nu blijkt dat er
een kink in de kabel komt met die groep en de Nederlandse politici die
langzaam moeten merken dat ze totaal misleidend voorgelicht zijn en
vele artikelen en zogenaamde bewijzen “redu” (verzinsels) zijn vanuit
de volksmond.
Zelf zit ik zeer sterk er aan te denken deze “internet onderzoekers/
informanten” met hun bronnen eens vrij te gaan geven zodat iedereen
weet waar de vele valse informatie vandaan komt en waarom de zaken
Wiels, Schotte en onder andere Tromp vol leugens aan elkaar hangen
en vele zaken niet in de goede context naar buiten zijn gebracht voor
het profijt van wat politieke vriendjes en wat betalingen. Het gaat zover
komen dat ik deze namen met mails en gespreksfragmenten ga vrijgeven
want ik blijf erbij dat eerlijkheid het langst duurt en de leugens die de
laatste jaren zeer verwrongen naar buiten zijn gekomen te veel impact
op de samenleving heeft gebracht.
-

Wat er achter de zaak Schotte zit is duidelijk.
Wie de heer Wiels heeft vermoord? De namen zijn in mijn
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bezit en zo ook de opdrachtgever, dat alles is gedeponeerd
bij OM vanaf week 2.
Wat heer Tromp aan gaat is een ander verhaal en een 		
zwak argument om hem op belastingafdracht te gaan aanpakken.
Men kan deze zaken niet opengooien want dan komen vele andere zaken
open te liggen en dat wordt door de internet informanten en hun onderzoekers allemaal bewust en in opdracht in de vergetelheid gedrongen.
Ik wacht nog even af maar mijn vingers kriebelen om alle namen van
de valse informanten en onderzoekers vrij te geven. Het moet eens
afgelopen zijn zeker na de vele dreigementen.
John H Baselmans-Oracle

December 23

1123 Van je “vrienden” moet je het hebben
Een man in nood verdwaald op dit eiland en zittend in de grootste shit.
Je komt hem tegen, je praat en je gaat kijken hoe je zo’n man kan helpen.
Blijkt dat hij zijn familie totaal verloren is en dat er geen contacten
waren en zelfs zijn familie niet wist waar hij uit hing en hoe het met
hem was. Als tehuiskind van ouders, broers en zusters gescheiden en
misbruikt in vele internaten en door pleegouders.
Door het gehele verhaal vast te leggen in een boekje en zo zijn gevoelens
en zijn leven te beschrijven, hebben we het boekje uitgegeven op eigen
kosten. Wonderwel bereikte het een zus van deze man en die zocht con274
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tact met deze man en zo langzaam maar zeker werd de familie weer een
familie waar iedereen bij elkaar kwam. Ondertussen was deze persoon
zo sterk achteruitgegaan dat hij terug moest gaan naar Nederland. We
hebben bijgesprongen waar we konden en gezorgd dat hij veilig van het
eiland kon vertrekken. Want door zijn internet activiteiten was hij hier
niet langer meer veilig op dit eiland.
Er kwam een vrouw naar buiten die deze internet activiteiten naar haar
toe trok en ook daar hebben wij veel tijd ingestoken zodat de juiste
informatie naar buiten zou komen. Helaas dat was duidelijk niet haar
bedoeling en de vele berichten waren veelal zeer sterk uit hun verband
getrokken en soms erg smeuïg gemaakt om het maar te verkopen aan
de pers en de politiek.
In die tijd kwam het probleem met een derde persoon op een ander
eiland wat in zeer zware problemen was en hoe dan ook van het eiland
moest vluchten. Geld was het probleem en we hielpen met de financiën
en zo kon deze vrouw vluchten naar Nederland waar ze opgevangen
zou worden.
Veel energie, veel leed en veel pijn en ook soms grote bedragen die
gestoken waren in personen die wij zagen als mensen die we moesten
helpen.
Door het woordje “Heil” kwam er de klad in, de stok was gevonden.
De man snapte niet wat dit woordje betekende en begon uit te vallen
en hij was vergeten wat we allemaal voor hem gedaan hadden (en nog
deden). Ondertussen de dame die was gevlucht van het andere eiland
liet me weten dat ze haar ontvoerd hadden tegen haar wil in en begon
te dreigen en te schoppen dat ze terug wilde naar haar eiland. De media
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dame was druk doende met de pers en begon mijn meldingen te verdraaien en naar haar toe te trekken als zijnde haar werk, haar informatie
alles kwam van “het team”.
Na jaren veel lief en leed met deze 3 personen gedeeld te hebben, en
zeer veel tijd gestoken te hebben en financieel zeer grote offers te hebben gedaan om maar te helpen, is het nu eind 2017 als kerstcadeau dat
je de schoppen en klappen moet krijgen van deze drie personen. Alle
drie zijn vergeten dat ze nu veilig weg zijn van hun bedreigers veilig bij
hun familie en veilig zijn van enig gevaar. Dat terwijl wij nog steeds op
dit eiland zijn gevangen via een curatele die mij is opgelegd.
Nu, einde 2017 kregen we een allerlaatste trap van deze groep die vergeten is wat wij hebben gedaan en welke offers wij hebben gedaan om
hen veilig te stellen. De klap is duidelijk en het geheugenverlies heeft
bij alle drie toegeslagen en haat en nijd is tegen ons gekeerd, juist die
mensen die wij uit de goot hebben getrokken.
Ik hoop dat deze 3 personen, waarvan twee in Nederland en de derde zeggend wonend in Spanje, een fijne kerst hebben en een gelukkig nieuwjaar. Want al laat je ons hier vallen, wij hebben gewerkt en gehandeld
vanuit onze harten, harten die lamgeslagen zijn bij deze drie personen.
John H Baselmans-Oracle
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December 23

1124 DE LAATSTE POST
(Niet het laatste ingezonden stuk)
Het gebeurde gisteren avond bij het mediteren, in contact met een oude
meester kreeg ik te horen dat je; alles wat storend is in de vooruitgang
van je leven, af moet stoten!
Nu, de laatste tijden zijn er vele zaken die me storen en zeker niet goed
doen aan mijn vooruitgang van mijn leven. Bij het contact hebben met
andere mensen werd ik regelmatig ziek, ook bleken er personen te zijn
in mijn omgeving die van vriend naar vijand zijn omgeslagen. Ook was
ik veel van mijn tijd kwijt puur om mensen zaken te laten zien en de
daarvoor geldende bewijzen voor hun ogen te houden. Door mij is de
laatste jaren veel geschreven, lezingen gegeven en video’s uitgebracht
dat allemaal om de ogen te openen.
Door het contact met deze oude meester werd mij duidelijk wat mijn
werkelijke weg is en hoe ik dat alles kan bereiken wat ik voor ogen heb.
Duidelijk werd dat ik het moet doen zoals ik het zie, in mijn energie en
niet zoals de maatschappij het wil en verwacht. Het is duidelijk het was
de lange weg die ik in was geslagen net zoals het systeem het wilde!
En zo kwam het dat ik gisteren avond alles wat (A)Sociale media is op
hold heb gezet, groepen zijn afgestoten en de persoonlijke pagina’s alleen
nog maar daar zijn voor informatie en niet meer voor discussies. Zo is
ook de Watamula blog vandaag de laatste pagina verschenen en zal de
blog blijven staan voor informatie maar deze wordt niet meer bijgewerkt.
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Ik trek me terug van dit leven en ga het leven volgen wat al lang in mijn
bedoeling was maar door vele aardse zaken werd tegengehouden.
Nu pas begrijp ik de “nee” van mijn vader dat ik me niet terug moest
trekken, nu pas snap ik dat ik altijd bij een nee, ja deed alleen bij deze
ene vraag volgde ik hem altijd op! Zijn nee was een ja en ja ik had me
al lang terug moeten trekken van deze aardse fratsen en mij moeten
concentreren op het grote geheel.
- Ik heb de gave om te tekenen en ik kan elk gevoel vastleggen, beleven
en kneden van elk mens en alles in de natuur.
- Ik kan schrijven en tot vandaag zijn er 67 boeken uitgebracht en het
worden deze door miljoenen mensen gelezen en gratis gedownload!
Nu pas dringt mijn 840 pagina’s tellend boek “De matrix van het systeem” door. Nu pas zie ik de nut in van de boeken van het Energieniale
leven.Waar die staan in het leven en wat ze zeggen! Ondanks dat heb ik
me laten meeslepen door een ziek systeem. Er is veel tijd gestoken in
een weg die doodliep maar deze is nu voorgoed afgesloten.
De nieuwe wereld is geopend en de oude wereld zal langs mij heen gaan.
Ik trek me terug in de nieuwe wereld die veranderingen kan brengen.
Ik zal nog nauwelijks bereikbaar zijn voor deze wereld mijn nieuwe
leven is gestart.
Ik ben te volgen op mijn websites waar message boards zijn geopend
en mijn stukken worden gepubliceerd en mijn schrijf en tekenwerk
wordt vrijgegeven.
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Tekenen/Boeken (plus message board)
http://www.johnbaselmans.com
Nieuwe wereld (message board energienialeleven)
http://www.world-of-positive-energy.com
Schrijven/Boeken/Stukken (verdere informatie)
http://www.place4free.com
John H Baselmans-Oracle

1125 Besef
Tijdens het aanmaken van mijn dagboekpagina in mijn website besefte
ik ineens dat een dagboek de plaats is waar je persoonlijke zaken naar
buiten kan brengen. Een dagboek is de plaats waar je namen mag en
kunt noemen en een plaats waar jij jouw gedachten jouw gevoel en jouw
belevenissen zonder beperkingen kunt plaatsen.
En toen besefte ik “Het dagboek van een eilandsgek” kan zondermeer
vrijgegeven worden. Het dagboek met alle namen alle bewijzen, gedachtes en mensen die het slecht voorhebben voor andere mensen!
Een dagboek is juridisch gesloten, is een plaats van mijn persoonlijke ziel
en zo niet aan beperkingen gebonden. “Het dagboek van een eilandsgek”
omvat meerdere boeken tot op heden en is al geschreven. Het is een
verslag van 64 jaren van vrijmetselarij, vergif, dreigen, drugskoningen,
wapen, smokkel en vele corrupte politici, juristen en elite. Een dagboek
dat nu een vervolg heeft op deze website want dit zal het dagboek zijn
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van de andere wereld die een kijk geeft op de oude wereld en de mensen
die daarin spelen.
Een dagboek is niet tegen te houden zeker niet in de nieuwe wereld.
John H Baselmans-Oracle
Written 23-12-2017

1126 Mijn eerste dagen terug in het nieuwe leven
Alles was de laatste dagen hectisch, zo waren er de zogenaamde vrienden die je nog een laatste schop moesten nageven en je als dank als vuil
behandelen. En zo waren er ook de momenten dat je alles wat internet
en (A)sociaal media moet doen om zaken te stoppen. Het waren de eerste dagen dat je geen postings hoefde te doen en ook niet de zaken bij
moest houden (beheren) voor de diverse blogs en groepen waar je in zat.
Het genieten van de vogels, verdere dieren en moeder natuur, was
weer terug gekomen en de perfectie waar alles om aan het draaien is.
De gehele aarde en de complete energiewereld trekt zich niets aan van
de vele negatieve zaken die er volgens de maatschappelijke wereld er
zijn. De vervuilingen, de vele injecties, de chemtrails, de moorden en de
landen die economisch op instorten staan. De natuur heeft er een oplossing voor en overwoekert alles met dat leven (energie) wat nu nodig is.
Steden vervallen en zoals we bij de nucleaire rampen, zien we dat de
natuur absorbeert, creëert en zich aanpast. Het leven gaat simpel door.
Evolutie noemen ze zo iets en dat is iets wat er zolang aanwezig is als
dit gehele universum bestaat en een oplossing voor elke situatie heeft.
280

- OMNIS 5 -

Nu ik de stap genomen heb zie je hoe de mensheid in angst leeft en hoe
de mens zaken aanpakt om andere te overtuigen dat alles mis is. Niets
is er mis en de mensheid is niet voor niets op het punt beland waar men
elkaar vermoordt en hele rassen uitgemoord worden omdat ze niet door
één deur kunnen. Het is moeder natuur die een leeuw niet langs een hert
laat lopen en het is moeder natuur die op die plaatsen giflozingen doet
om zo andere creaties een leven te geven. Door het menselijk te zien,
via een maatschappelijke bril, ziet men de ondergang van de mensheid.
Maar wat geeft de mens het recht dat ze voor onbepaalde tijd mogen
leven? Is het niet de evolutie die de gehele dinosauruswereld heeft laten
verdwijnen en ook zo de reuzen vegetatie heeft vervangen door kleinere
vegetatie? Is het niet moeder natuur die deze selectie zelf maakt en niet
een werk is van een god of menselijke karakter?
Door die enkele dagen weer terug te zijn in de ware energiewereld is
het duidelijk dat er een totaal ander plaatje is en dat de mens maar een
van de vele miljarden spelers is en gewoon moet gaan nemen wat er
komt. Ja de mens is zichzelf aan het vernietigen maar het is de evolutie
die niet stil staat en het is de energie van deze evolutie die laat komen
en laat gaan. Zie wat je kan doen om deze evolutie mee te maken en ga
er vanuit dat het de mens zelf is die zijn eigen ondergang in werking
heeft gezet. Een proces wat niet te stoppen is omdat het zo al in elke
dimensie vast staat.
Groeten vanuit de nieuwe wereld
John H Baselmans-Oracle
Written 24-12-2017
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1127 Wat wil je nog meer
Als we vele mensen en de sociale media moeten geloven dan is de
wereld aan het vergaan. Ik heb er al even wat over geschreven in mijn
voorgaande stuk in dit dagboek en er is duidelijk wat anders gaande.
Want is het wel zo dat wij mensen nog wel nodig zijn in dit geheel? Is
er nog een rol weggelegd voor ons zoals we ons nu gedragen en hoe
we handelen?
Ik zat vanmorgen aan de zee wat te mediteren. Niet dat de zee de plaats
voor mij is om daar te zijn want na de vele dagen en lange tijden dat ik
in en aan zee heb doorgebracht is er een allergie opgekomen wat heftiger
wordt als ik dicht bij zeewater kom. De vele duiken en het dagelijks
zwemmen in het zeewater eist zijn tol maar het mag niet zo zijn dat je
er aan toe moet geven.
Zittend aan het water kwam ik, ondanks de ongemakken, in een meditatie terecht die opmerkelijk was. De zee gedroeg zich vreemd en
de stromingen gingen duidelijk tegen de windrichting in en er waren
plaatsen waar de zee zelfs kolkte, de vissen onrustig sprongen en het
zeewier weer op en neer ging met de vele richtingen. De zee was niet
de rust die het veelal hier op het eiland uitstraalt.
Dieper in de meditatie kwam ik oog in oog met de grote krachten van
water en de energie die daarbij vrij kwam. Krachten onmetelijk groot
en krachten waar je bij denkt dat wij als mens er nauwelijks iets mee
doen. Waarom die kernenergie, generatoren op diesel en benzine, de
windenergie en de zon die boven op ons bakt en meer vernielt dan
opbouwt? De zee heeft alles en is de natuurlijke bron die zeer veel zou
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kunnen geven. En wat doen wij er als mensen mee? Nauwelijks iets en
gebruiken het liever als een dumpplaats dan als een bron van leven. De
vissen roepen om hulp en als oplossing vinden wij dat we ze moeten
eten. De oceanen zijn totaal verkeerd gebruikt door de mensheid, een
mensheid die vergeten is dat moeder natuur ons bestaan is, ons leven.
We zoeken alsmaar naar de kern naar het bestaan en we willen het als
mens niet zien. Of mogen we het niet zien?
Dan plotsklaps stond er een lokale man naast me met zijn Iphone en zijn
partner moest een selfie maken van hem en die blauwe zee. Ik keek hem
aan en zijn ogen waren leeg, zonder ziel, zonder leven. Een jongeman
die niet weet waar hij mee bezig is en alleen maar denkt aan zijn ego
en zijn Instagram, Facebook of Twitter want van likes kun je leven en
van likes groei je naar het “niets” wat de mensheid aan het worden is.
De zee liet zien waar we in zitten en ik werd onrustig want de zee gaf
me te veel informatie. Ik betaalde mijn drankje en verdween naar huis,
weg van wat ik zag, voelde en te zien kreeg.
John H Baselmans-Oracle
Written 25-12-2017
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1128 image Struggle
Because what is reality?

1129 Moord op Willem Alexander
Vandaag is het een vreemde dag wat begon met nieuws vanuit de maatschappelijke wereld en een foto van een kersttoespraak van de koning
Willem Alexander waar vreemde zaken gaande zijn rond zijn staatsfoto.
Ik zag de foto en er gebeurde wat vreemds want deze plaat gaf aan wat
deze koning duidelijk naar buiten wil brengen bij de mensen in hun
onderbewustzijn. Kerst is voor hem duidelijk een gepasseerd station en
er waren wat opmerkelijke boodschappen die als tekenen gezet waren
die normaal op een staatsfoto allemaal vermeden worden.
Laten we enkele punten uitlichten:
De plaats waar deze koning staat is los van alles. Hij is 		
met niets geconnecteerd, zijn eigen handen vasthoudend 		
zoals een opgegeven persoon zich de laatste tijd van zijn 		
leven kenbaar maakt.
De twee schilderijen rechts van deze koning die de levenslijnen
zijn van deze man en aangeven dat het gevaar duidelijker is
(bovenste tekening) en het leven neerwaarts aan het gaan is voor
hem (onderste tekening).
De scheve lampenkap links boven wat een bewust storend object
is en wat aangeeft dat alles geen waarde meer heeft.
Ook komt duidelijk tot uiting dat er totaal geen symmetrie
aanwezig is en alle objecten die om deze man heen bevinden
los van hem staan. Het is een bij elkaar geraapt zooitje, alles
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tegen de kant gezet zonder enig verbondenheid met deze man.
Het “lege” schilderij links van hem, wat de leegte duidelijk
aangeeft van deze man, en de wereld waar hij al zich in bevindt!
De foto van de drie kinderen, waar is de bron van deze kinderen,
de moeder die bewust weggehouden is!
De offerkelk wat een prominente plaats inneemt omdat deze
de kelk is waaruit Alexander het bloed van een baby gedronken
heeft om koning te mogen worden. Dat is een wereldwijd rituaal
onder de koningen en koninginnen en hun onverbiddelijke club.
Rechts door het raam zien we een wagen, wat aangeeft dat deze
man vanuit het volk vermoord zal worden. Het eerste teken met
de bus en een personenwagen en de zogenaamde aanslag was
teken nr 1, deze wagen nr 2 en het laatste teken zal het oordeel
zijn.
Buiten verdere tekenen, die ik even wil weglaten daar ze niet verder
bijdragen aan de boodschap maar wel tekenen zijn van de groep die deze
man laat vermoorden, wil ik doorgaan met wat me vandaag gebeurde.
Na zien van de foto en opmerkingen van mensen die wel aanvoelden dat
er iets mis is maar niet weten wat ze werkelijk zien, ben ik gaan tekenen
want ik had te veel gezien en moest me terugtrekken in mijn wereld.
Achter de tekentafel zittend en werkend aan mijn “ogen tekening” kwam
er een vreemd moment wat aangaf waarom er een raar gevoel was rond
die Willem Alexanders foto en in het verleden de tekening die ik van
deze man gemaakt had.
Willem Alexander zal vermoord worden, zogenaamd door zijn eigen
volk maar wel precies zoals de elite het willen en dus duidelijk voorzien!
Willem Alexander zal, zoals het er nu naar uitziet, verdwijnen van het
- The new world-

285

toneel en hij weet het en geeft deze boodschap duidelijk door. Het zal
niet het einde zijn van de Oranje dynastie want na de moord zal er een
hel ontstaan vanuit dit huis. De tirannie zal overmacht gaan nemen. De
vraag is hoe sterk is de wil van zijn club? De mogelijkheid bestaat ook
nog dat hij zal verdwijnen als koning maar zal mogen blijven leven ver
van alles wat boven aarde is.
Hoeveel tekenen moet deze man geven want ook vorig jaar gaf deze man
al veel aan wat ik dan ook uitvoerig beschreven heb. Helaas weinigen
weten wat er werkelijk gaande is in die kringen.
De andere wereld.
John H Baselmans-Oracle
Written 27-12-2017

1130 De start
Vanmorgen was een van de eerste filmpjes op mijn scherm, een man
die gestart is met het planten van bomen in een woestijn. Het is geen
nieuw filmpje maar het moet wel tot je doordringen wat de boodschap
kan zijn. Door het planten van één boom elke dag door deze persoon
is er nu een ruim 10 duizend acres oerwoud ontstaan waar weer vele
wilde dieren terug zijn gekomen en weer hun thuis hebben gevonden.
De boodschap is duidelijk; één persoon kan een verschil maken.
Daar zijn geen grote sommen geld voor nodig of zeer moeilijke construc286
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ties. Het gaat er om, om te beginnen en simpel de eerste stap te nemen
en je eigen weg (gevoel) te volgen. Door dat ene zaadje te planten zal
de rest overgenomen worden door het grote geheel. Dat is de wet van
het Universum en de aardse daaraan vastgekoppelde natuur.
De natuur geeft ons dagelijks het antwoord op alle problemen, op alle
vragen maar doordat we zo ver van de natuur leven vergeten we dit
antwoord en kunnen we het antwoord zelfs niet ontvangen.
Vanmorgen werd in dat ene filmpje weer eens overduidelijk dat de
energie niet tegen te houden is door welk systeem dan ook. Men kan
alles kappen en zo alles afbreken, maar zolang de kern er is zal alles
weer terugkomen. Veel lezen we over deze zogenaamde mysteries in
oude geschriften en zien we het ook terugkomen in oude ritualen. Er
zijn vele theorieën over wat er in deze tijd spelende is en ook komen
sommige wegen duidelijk naar buiten. Maar weer vele andere wegen
spelen zich af in het diepste geheim. Ondanks alles is er in de kern van
het leven een duidelijke weg die gevolgd wordt en waar geen zijwegen
mogelijk zijn. Zo blijft altijd bestaan die ene boom, dat ene zaadje, die
ene impuls die weer alles door laat gaan, welke afbrekende weg ook
gevolgd wordt door de massa.
Het is de start waar het om gaat en de volharding in jouw energie, jouw
impuls om die in de wereld te sturen welke tegenslagen - tegenwerking
er ook zal zijn en opgeroepen worden door deze handeling!
John H Baselmans-Oracle
Written 28-12-2017
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1131 Vrije tijd en professionele kunstenaar
Het kon niet uitblijven en er werd vandaag een groot artikel besteed aan
de term “Vrije tijd en professionele kunstenaar”.
Met grote verbazing heb ik het gelezen en zag ik dat er vele kunstenaars
bijgekomen waren maar dat het allemaal veelal vrije tijds kunstenaars
waren. Wat mij opviel was de definitie die men gaf van wanneer je een
“ware kunstenaar” bent of een vrije tijds kunstenaar. Als ware professionele kunstenaar moest je iets “spannends” brengen!
Er werd dan ook nog extra aangehaald dat er vele vrije tijds kunstenaars
waren die simpel landschappen en portretten tekenden en dat deze
veelal vrij herkenbaar waren. In een enkel geval waren ze soms een
beetje gewaagd! Men stelde ook dat abstract nauwelijks gemaakt werd
door de vrije tijds kunstenaar! Men ging nog een stapje verder want een
vrije tijds kunstenaar was te voorspellen en was je pas een werkelijke
kunstenaar wanneer je onvoorspelbaar werk leverde!
Nu heb ik mijn leven geschonken aan het tekenen en de kunst en ik heb
zowel de vrije kunstacademie als de professionele kant van de kunst de
Grafische school gedaan en er werd mij altijd voorgehouden dat als je
je gezin gaat onderhouden via de kunst, je een professionele kunstenaar
was en als je in je vrije tijd kunst maakte, je een vrije tijds kunstenaar
was! Nu in de huidige nieuwe tijd is dus het geheel omgegooid en ben
je pas een kunstenaar als je onbegrijpelijke rotzooi levert wat zwaar
gesubsidieerd is en waar de elite zich op vastbijten omdat het in de
toekomst geld waard kan zijn!
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Dan snap ik een ding niet; waarom de werken van oude meesters die
mensen, landschappen en tafereeltjes nu de mega miljoenen opleveren
en waarom die volgens de nieuwe huidige stelling dus naar een bos
amateurs zijn gedegradeerd omdat ze niet het ware spannende maar
herkenbaar leverden!
De huidige kunstwereld is werkelijk haar oorsprong verloren en is totaal
weggezakt in het niets. Een niets waar geld de dienst uitmaakt. Niet de
techniek, meesterschap en de kunst om te creëren maar simpel een ordinaire business waar het niet meer gaat om de creator maar om cijfertjes!
John H Baselmans-Oracle
Written 28-12-2017

1132 Vreemde dagen
Ooit gehoord van de Schumann energie? De Schumannresonanties zijn
pieken in het ELF-deel van het elektromagnetisch spectrum, die in de
aardatmosfeer voorkomen. Ze zijn in 1952 door Winfried Otto Schumann
voorspeld en in de jaren 60 aangetoond en kunnen vanaf toen gemeten
worden. Er wordt verondersteld dat Schumannresonanties invloed
uitoefenen op levende organismes, in het bijzonder op hersengolven.
Sinds de jaren 60 zijn mensen aan het kijken wat er voor paralellen zijn
tussen deze Schumann energie en de gedragingen van de mens en er
zijn opmerkelijke zaken gaande als deze energie zich opspeelt en heftiger wordt. Bij een explosieve golf van deze Schumann energie zijn de
emoties van de mensen heftig en in die tijden die parallel lopen met de
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Schumann energie en de menselijke uitbranders en vreemde handelingen
zijn duidelijk aan te tonen en te zien als we deze over elkaar schuiven.
Nu zijn we de laatste dagen beland in een zeer onrustige tijd en we zien
wereldwijd dat mensen zich soms vreemd gedragen, agressiever zijn
en ook een kort lontje hebben. Als we deze acties van de mensen over
de tabel leggen van de Schumann energie dan zien we waar de energie
ten top is er ook de meeste menselijke uitbranders zijn.
Zelf heb ik niet deze tabellen nodig daar ze duidelijk te voelen zijn en
zo de laatste dagen zijn voor mij niet de gemakkelijkste dagen daar
de energie aardig overstuur is en sterk gestoord wordt door vreemde
bronnen die momenteel zeer actief zijn. Buiten dat het je lichamelijk
pakt en je soms erg zwak maakt, is het ook dat er om je heen vreemde
zaken gebeuren.
Vanmorgen was een zeer zware piek en wat gebeurde er. Buiten een
griepgevoel en me zwak voelen en mij ook nog begevend in de stad waar
vele ziekelijke energiebronnen momenteel aanwezig zijn, sloeg het ook
op de elektronica om me heen. Al even zijn er technische problemen met
de computers die noch een virus noch een mechanisch probleem zijn.
Zaken lopen niet zoals ze normaal gaan en er is duidelijk iets storends
gaande. Alsmaar denkend aan mijn eigen energie blijkt er een link te
zijn tussen mijn “vreemde” gevoel en het gedrag van de elektronica
om me heen.
In het verleden toen de computers nog op ouderwetste manieren werkten,
was het zelfs zo erg dat ik met mijn vinger de cursor van mijn scherm
kon laten bewegen. Ik had in vele gevallen geen muis nodig. Nu met de
meer nieuwere technieken is het niet de cursor die beweegt maar zijn er
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vreemde opdrachten die spontaan gebeuren zelfs al ben ik geheel van
het internet. Met alle testen en zelfs geheel schone installatie zijn het
nog programma’s die hun eigen weg gaan! Totdat ik het schema zag van
de laatste dagen van deze Schumann energie die opmerkelijke pieken
had en kennelijk via mij invloed heeft op mijn omringende elektronica.
Want de pieken komen veelal ook overeen met de vreemde gedragingen
op en rond mijn scherm.
Ik weet het lijkt op een spook verhaal maar het past precies in de wereld
van de energie waar het niet uit maakt of het nu een mens, computer,
plant of dier is. Alles is energie en alles is met elkaar verbonden. Laat
de Schumann energie dan nog maar in zijn kinderschoenen staan maar
de tabellen geven zeer duidelijk aan wat er om ons heen gaande is. Is
het bewust en kunstmatig zo, want we hebben het over frequenties, of
praten we over de speling van moeder natuur?
John H Baselmans-Oracle
Written 29-12-2017

1133 Contrasten
Gisteren was ik weer op onze meditatie berg samen met enkele goede
zielen en besefte dat er op deze aardbol onder de mensen vreselijk grote
contrasten zijn. Contrasten te groot en te extreem.
Het moment dat wij samen zaten te mediteren op een van de meest mooie
en meest krachtige plaatsen van Curaçao gebeurde er op kleinere en
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grote afstanden zaken die tegen alles wat energie is en tegen de regels
of te extreem zijn om een balans te vinden.
Natuurlijk energie is een speling van plus en min, van hoge frequenties
en lage frequenties en er zou geen energie bestaan als er deze contrasten
niet zouden zijn. Bij elk leven hoort de dood en dat maakt dat na de
dood het leven weer ontwaakt. Doch we zijn in het tijdperk gekomen
wat te veel uit zijn verband is getrokken, het is een wereld van te veel
extremen. Al is het de wet in de natuur dat men moet doden om verder
te leven, is het dat deze wet die al lang niet meer toepasselijk is bij ons
mensen. We doden niet om te eten en het te zien als voeding maar we
doden omdat we met zaken niet eens zijn of omdat de twee individuen
niet naast elkaar kunnen leven. Het doden heeft een totaal andere betekenis gekregen. Verder is er tussen leven en de dood nog de tijd, deze tijd
wordt door vele ondragelijk gemaakt naar elkaar toe. Er is geen totaal
meer, er is geen algemeen belang meer maar er is een egoïstische ik
mentaliteit die de overhand heeft genomen.
Gisteren samen met mijn zielsgenoten op onze berg waren er op die exact
tijd vele moorden maar ook volwassen politici bezig elkaar kinderachtig
te besmeuren met leugens. Die zelfde politici die mij alsmaar ook door
het slijk menen te moeten nemen maar daar geen vat op hebben omdat
ik hun spel niet speel. Diezelfde tijd was er de openbaring in Zweden
dat dit land het boegbeeld is van de vrijmetselarij, de club die ook mij
het leven wil ontnemen. Er gebeuren aldaar momenteel vreemde zaken
onder de Zweedse bevolking die blijkbaar het proefkonijn zijn voor de
elite. Buiten Engeland en Nederland zijn zij de volgende prooi. Dan gisteren het plaatje van het absolute onmenselijke, waar een zwerfmoeder
in een drukke stedelijke straat, haar baby uitpoepte als een stuk vuil en
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dat mensen met afschuw stonden te kijken in plaats van een helpende
hand uit te steken. Op dat zelfde moment werd er in de Arabische landen
weer volop gesmeten met bommen en worden kinderen verkracht en
gelyncht om zo de ouderen tot zwijgen te brengen en angst op te leggen.
Honderden, duizenden, miljoenen gebeurtenissen op het moment dat
wij de connectie hadden met een absolute kracht. Zittend boven op die
berg uitkijkend over de vele ellende, pijn en angst om ons heen. Het
werd overduidelijk dat de mensheid zijn weg verloren is. De mens is
zijn identiteit verloren en is beland tussen het dierlijk leven en zijn ondergang. Het enige wat we kunnen doen is alle energie van de zuivere
bron zoveel mogelijk laten verspreiden onder de verloren wezens en
hopen dat deze energie zijn weg weer terug vindt om zo de mensheid
te laten zien dat deze nodig is voor een menswaardig leven.
Het was gisteren een zeer vermoeide trip met vele boodschappen maar
na een nacht er over geslapen te hebben en het tot me doorgedrongen
is, blijkt dat het de enige weg is om al deze verloren wezens nog een
sprankel hoop te geven.
John
Vele zien meditatie als het opladen van een eigen energie en vele zien
het helaas alleen maar om zichzelf te verheffen boven de massa, meer
als een eigen bescherming en eigen ik. Helaas, dan heeft men nog niet
begrepen wat de kracht is van energie en de daaraan gekoppelde wat
de mens noemt “meditatie”. Mediteren is niet ik, maar is wij allen, het
geheel en werken met die kracht die dan toegankelijk en onbeperkt is.
We zijn duidelijk nog te veel rond de ik persoon bezig en dat horen en
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zien we bij vele meesters die blijkbaar de kern van dit alles nog niet
willen of kunnen begrijpen.
John H Baselmans-Oracle
Written 30-12-2017

1134 De ware boodschap
In deze dagen zien we mensen als “hype” robotten en zonder enige rust
het einde van een jaar en het nieuwe jaar menen te moeten vieren. Maar
hoe kan je het vieren als er geen tijd bestaat en erger nog, doordat er geen
tijd is zijn er geen dagen, maanden, jaren! Al deze zogenaamde tijdsbepalingen zijn ingevoerd om de mensen vast te pinnen aan een systeem
en dat op die manier dat men elk mens kan controleren en vastpinnen.
In het boek “Dimensies” heb ik al uitvoerig beschreven en bewezen dat
tijd een opgelegde menselijke beperking is en door de invoering van
tijd neemt men aan dat men nauwelijks kan reizen en verplaatsen over
grote afstanden simpel omdat het te veel tijd in zou nemen. Tijd legt
een menselijk leven beperkingen op zodat men veelal zijn of haar doel
niet kan bereiken simpel omdat de tijd op is.
Dit alles is vastgelegd in een Matrix wat het systeem nu is, een Matrix
waar mensen zich als robotten bewegen, leven en handelen. Tijdens het
schrijven van dit stuk popte er in een keer een video op die op een of
andere manier mijn aandacht vroeg en ik er op klikte en geboeid raakte
wat deze straatartiest Michael Freeman te zeggen heeft. Die man was
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leven, die man was diep bezig en het mooie was, ook hij zag de Matrix
en wist het perfect te omschrijven.
De mensen lijken inderdaad robotten en zijn vergeten dat juist hun
eenheid zaken zouden kunnen veranderen. Maar wat blijkt, en dat viel
deze man ook op, de mensen zijn eenlingen allemaal hangend in een
zelfde plaats en bewegend ver van de realiteit. Door dat deze man het
observeren meester is, is hij blijkbaar ook een van die mensen die weten
wat er in de energie wereld gaande is.
Dan hebben we de vele personen die hard roepen dat ze de Matrix
ontwijken en dat ze vrij mens zijn. Ook hier laat deze man zien dat er
achter ware vrijheid en ontsnapping meer nodig is dan het hard roepen
maar wel mee blijven doen met het geheel.
Vandaag gaan we van 2017 naar 2018 en er is één getalletje veranderd.
Mensen vieren tot diep in de nacht en zijn al dagen bezig met feesten,
eten en drinken. Maar weet werkelijk iemand of er een verschil bestaat
tussen al die nummers, getallen, data of tijd?
Het geheel is een totale farce, een ziekelijk ontkennen van de waarheden
en het verschuilen achter moeders rok, bang dat men vooraan komt te
staan, bang dat men de waarheid gaat zien. Die vreselijke luchtbel, die
Matrix, we vergooien allemaal ons leven voor deze film waarin wij
gedwongen spelers zijn omdat we er verplicht in gezet zijn.
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Schrap de eeuwen, jaren, maanden, dagen en de tijd en ga leven zoals
het leven ontstaan is en zie wat de werkelijke weg is die er gegaan moet
worden. Nu zijn we slaven, robotten, levens zonder enige ziel.
John H Baselmans-Oracle
Written 31-12-2017

1135 Nieuwe aanwijzing dat het universum een hologram is
Het bizarre idee dat het universum een geavanceerde illusie is, blijkt
verrassend goed in overeenstemming met astronomische waarnemingen.
Is het universum niets anders dan een uit de kluiten gewassen versie
van The Matrix? Het holografisch principe stelt dat alles dat wij om ons
heen zien niets meer is dan een geavanceerde illusie. Als dat idee klopt,
ontstaat het complete heelal uit een complexe dans van informatie op
een ver weg gelegen, tweedimensionale schil om de kosmos.
Niemand zal ontkennen dat het holografisch principe een bizar idee
is, maar vergis je niet: het is serieuze wetenschap. Het idee werd als
eerste gelanceerd door de Nederlandse Nobelprijswinnaar Gerard ‘t
Hooft, die het samen met de Amerikaanse fysicus Leonard Susskind
vertaalde naar de wiskunde van de snaartheorie. Recent lanceerde de
Nederlandse theoretisch-fysicus Erik Verlinde bovendien zijn eigen radicale aanpassing op het principe, wat leidde tot zijn omstreden nieuwe
zwaartekrachtstheorie.
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Dit is een stuk wat in een keer opdook tezamen met de video van Michael Freeman. Steeds meer komen zaken naar boven van waar ik al
lang over heb geschreven en zelfs nu vanuit de wetenschap ook de aandacht heeft. Dat een wetenschapper praat over een “Matrix” maar ook
over een “hologram” is waar ik in het boek Dimensies vele honderden
pagina’s aan besteed heb.
Als we gaan zien wat dimensies zijn en gaan begrijpen dat er geen tijd,
geen afstand en daardoor veel minder beperkingen, dan komen we
eindelijk als mens een stuk verder. Het is een lange weg in deze chaos
en het probleem is ook dat het grootste deel van de mensheid totaal
gehersenspoeld is. Zelfs de nu nieuw ontdekkers van alles wat mis is,
zijn een verlengde en spelers van het systeem zonder dat men het weet.
De harde internetschreeuwers menen werkelijk een revolutie te kunnen
starten niet wetend dat ze ook een speelbal zijn van dat nog heersende
oude systeem. Hangend aan methodes die het systeem zelf bedacht heeft
is het systeem en zijn Matrix niet aan te pakken maar ben je een van de
pionnen van dat systeem die weer een groep zoet houdt.
In het stukje hierboven maar ook in de video van Michael Freeman is
er duidelijk een weg te zien die ingeslagen zal moeten worden, maar
hoe ga je ruim zeven miljard robotten her programmeren?
John H Baselmans-Oracle
Written 31-12-2017
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1136 Schaken
Al geruime tijd komt het volgende plaatje op mijn scherm.
De rillingen gaan over mijn rug, want als er een “sport” is waar mensen
totaal gehersenspoeld wordt en waar men op één manier mag denken
is het wel het schaken.
Ik herinner me in een keer dat mijn schoonbroer me vroeg om een potje
te schaken. Nu, ik ben achter dat bord gaan zitten en had in het verleden
eens van mijn opa mogen aanhoren wat mag of niet mag, welke zetten
je kan doen en welke je moest laten. Je moest spelen volgens patronen
enz. enz.
Aangeschoven en de eerste zet gedaan begon schoonbroerlief mij te
vertellen dat ik dat beter zo niet kon doen want dan zou er met mij dat
en dat gaan gebeuren! Ik keek hem aan en vertelde hem dat ik mijn
patroon zou spelen en dat hij niet zou weten waar dat zou eindigen! Nu,
om het verhaal maar korter te maken, na 3 zetten was deze jongen zo
kwaad dat ik niet volgens bepaalde regels speelde dat hij stopte. Weer
keek ik hem aan en vroeg “Ik hou me aan de regels maar ik speel niet
jouw spel of een vastgelegd patroon”. Vanaf die dag hoefde ik nergens
meer te komen schaken en is me ook nooit meer gevraagd om aan welk
spel mee te doen.
Regels, patronen en zo werkt het systeem en zo zie ik, en later mijn
schoonbroer, dat het een manipulatie is van een ziekelijk systeem en
het gaat om iedereen op één lijn te krijgen met één gedachte en één
manier van leven.
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Je weet wel; huisje, boompje, beestje!
En zie om even wakker te worden nog even dit plaatje van ons schoolsysteem.
John H Baselmans-Oracle
Written 01-01-2018

1137 De walgelijke wereld
Het is niet de eerste keer dat ik er over schrijf maar we zien genoeg
bewijzen dat de wereld compleet dolgedraaid is en vast is gelopen in
een walgelijke en liederige wereld waar personen totaal de weg kwijt
zijn en twijfelen aan hun man of vrouw zijn.
We moeten voortaan het hebben over genderneutraal en iemand aanspreken met mevrouw en meneer is uit den boze! Het zijn zielige zielen
die totaal hun verstand verloren hebben doordat ze twijfelen aan moeder
natuur. Buiten de homo’s en lesbiennes hebben we ook een groep wat
zich “shemale” noemt; omgebouwde mannen die er vrouwelijker uit zien
dan de geboren vrouw en alleen wel met een piemel op zak lopen van
waar je praat over een martelwerktuig. Deze ziekelijke geesten spelen
zo met de natuurwetten dat het niet gek is dat er in hun wereld zoveel
misgaat. De vele ziektes rijzen dan ook de pan uit.
Maar wat zien we onder bijvoorbeeld de vrouwen die vrouw blijven en
waar we zien dat heel hun hebben en houden getoond wordt en er geen
schaamtegevoel meer is onder die wezens. De mannen kunnen er ook wat
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van en daar zien we bij dat alles wat mannelijkheid is weg geplamuurd
wordt en ze als wat mietjes op een foto plaatsnemen.
Nee, het wil niet zeggen dat een man als een rambo figuur moet gaan
showen en een vrouw als een engeltje uit moet zien. Het gaat er om dat
de hersenen zo gespoeld zijn bij deze wezens dat ze twijfelen aan hun
eigen geslacht. Het zijn wezens die er alles aan doen om tussen beide
te hangen en als een gender de wereld willen beleven. Een psychisch
gestoorde gedachte die gekomen is door een falende maatschappij die
mensen zo hun hersenen bewerken dat men de weg kwijt is.
Wil je werkelijk de wereld en mensheid redden begin eerst met eens je
eigen lichaam te aanvaarden zoals dit gekomen is. Ben je een vrouw lelijk
of knap (betrekkelijk begrip) of een man mannelijk uitziend of gewoon
die persoon met een verlengstuk, neem het zoals het is en concentreer
je op de weg die je moet gaan en verlies niet je leven om aandacht te
leggen op de twijfel genderneutraal.
John H Baselmans-Oracle
Written 02-01-2018

1138 Zombies
Herken je ze???
De zombies van de 21ste eeuw!
We worden overgoten met stralingen en sinds kort hebben we er ook de
G5 erbij. Zo zien we steeds meer dat we mensen krijgen met vreemde
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gedragingen, agressief en niet meer aanspreekbaar.
Als je dan zo een groep zombies op straat ziet lopen of ergens ziet zitten, is het niet vreemd dat het lontje kort is en er nog nauwelijks gepraat
wordt laat staan dat er interesse is naar elkaar toe. De NU wereld is
verdwenen en alles moet gaan via een elektronische weg.
De opzet van de elite is een waar succes en het beeld is duidelijk, zoals
we in vele SCI-FI films mogen zien, dat de mens zijn eigen ondergang
ingezet heeft en in volle gang zich aan het afwikkelen is.
Het gaat goed in de wereld van verdeeldheid.
Het gaat slecht met de wereld van de mensheid.
John H Baselmans-Oracle
Written 03-01-2018

1139 Schumann energie
We hadden het er 29 december (Diary 1118) al over en we hebben op 3
januari een zeer vreemd fenomeen mogen beleven. Het is niet vreemd
dat de laatste dagen sterk verstoord zijn in de energiewereld. Maar nu
moeten we aanzien dat er zeer duidelijk gerommeld wordt met de frequenties om ons heen.
De vreemde strepen laten zien dat we werkelijk in bepaalde frequenties
aangevallen worden en duidelijk verstoord worden. In het verleden
schreef ik in mijn Watamula blog over de gevolgen en de manieren om
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de mensheid helemaal te verstoren.
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Frequency.htm
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Radiation.htm
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Celltowers.htm
Frequenties zijn de levenslijnen van de mens en als je deze manipuleert
kan je de mens agressief, ziek of zelfs doden door de juiste frequenties
te activeren en los te laten op een menselijk lichaam.
Hitler was met deze techniek veel aan het experimenteren en daar de
meeste wetenschappers vanuit Hitler tijd Duitsland naar Amerika zijn
gevlucht is het duidelijk waar Amerika mee bezig is! De wereld wordt
aangevallen via diverse frequenties en zie in dit plaatje de diverse lijnen.
Het is niet alleen onze portable telefoons en onze G5 wat ons lichaam
onder vreselijke omstandigheden brengen, er is duidelijk wat meer
gaande momenteel.
John H Baselmans-Oracle
Written 04-01-2018

1140 Getuigen verklaring
Na vele aangiftes en na vele bewijzen op papier gezet te hebben, heb ik
mijn gebeurtenissen vanuit de vrijmetselarij ook nog eens via een video
als een getuigenverklaring op internet gezet.
https://vimeo.com/233100438
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Het kan niet genoeg naar buiten komen vanuit welke hoek de wereld
in verval wordt gebracht. Dat door een enkele groep die diverse lijnen
heeft om de mensheid naar hun hand te zetten. Het positieve is dat vele
mensen reeds berichten naar buiten brengen zonder dat ze werkelijk de
kern weten van het probleem. Men roept over de “New World Order”,
“Bilderberg”, “Illuminati” maar ook over een “Skulls and Bones” en
over de verdere elite clubjes maar men weet niet vanuit welke hoek deze
kern hun clubjes allemaal aansturen.
Het is jammer want zo komt er nog meer verdeeldheid en iedereen
meent het ware nieuws naar buiten te brengen niet wetende dat ook
dat nieuws gedicteerd wordt vanuit die ene club werkend vanuit een
geloof. Het offeren van kinderen, het misbruiken van jonge kinderen
en de schijnheiligheid komt vanuit het geloof!
Ik hoop dat eens men de krachten gaat bundelen en gaat inzien dat de
mens een machtige tool is als ze werkelijk willen. Of het zover ooit
gaat komen is de vraag want de verdeeldheid is nog nooit zo groot geweest als nu. Iedereen heeft zijn eigen club en al deze clubjes zijn het
verlengde van een club. Hoe hard men ook schreeuwt er is niet een club
die niet in de tengels zit van die groep. Gewild of ongewild jullie doen
allemaal mee aan deze wereld. Een wereld wat zich tegen de mensheid
heeft gekeerd, een wereld die zonder mensen verder gaat draaien als
niet snel de mensen zich gaan bundelen.
John H Baselmans-Oracle
Written 04-01-2018
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1141 Het grootste 2de wereldoorlog schandaal
Het is ondertussen al weer ruim 70 jaren geleden en nu nog is de waarheid rond de Duitse oorlog niet naar buiten gekomen. Verschillende
mensen hebben het al geprobeerd naar buiten te brengen dat de Joodse
gemeenschap een grote scam staande houdt over de zogenaamd 6
miljoen vermoorde joden. Iets wat absoluut niet gebeurd is en wat is
ook bewezen vanuit de cijfers die vrijgekomen zijn vanuit de officiële
instanties. De joodse gemeenschap blijft vasthouden aan de leugen dat
er 6 miljoen joden vergast zijn. Iets wat ondertussen ook bewezen is dat
er meer Duitsers vermoord en omgekomen zijn door de hongersnood
dan dat er joden zijn gestorven. Het getal 6 miljoen is werkelijk een
gelogen getal om zo indruk te maken op de massa.
De wraak, die nu nog de joodse gemeenschap de wereld instuurt is
ongekend en het is de joodse gemeenschap die al ruim 70 jaren lang
aan geschiedvervalsing doet! De joodse gemeenschap speelt nu nog
een slachtofferrol van iets wat zeer sterk is opgeblazen en misbruikt
wordt. Mensen die met bewijzen naar buiten komen over deze joodse
leugens worden vervolgd en veroordeeld simpel omdat het merendeel
joodse gemeenschap en hun gecontroleerd rechtssysteem de leugen
vast moet houden.
Het gaat niet om het ontkennen van de vele doden maar het merendeel
van de slachtoffers waren geen joden! Ook de zogenaamde concentratiekampen als Auswitch zijn bewezen niet gebruikt te zijn voor het
vergassen van Joden! Ook dat hebben vele rapporten aangetoond en er
is niet een wetenschappelijk bewijs dat daar ooit een jood vergast is geweest daar er geen sporen en apparatuur daar voor aanwezig is geweest!
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Waarom dan deze vreselijke leugen?
Nu, de joodse gemeenschap heeft deze leugen gestart om zo op vele
vieze manieren totale economieën over te nemen. Vergeet ook niet de
joodse gemeenschap is ook de sleutel van de meest gevaarlijke top van
de Freemasons groep die zetelt in de Skuls and bones en het Vaticaan!
In de protocollen van Zion is dat uitvoerig beschreven en zien we waar
de joden toe in staat zijn en nu nog die weg volgen. De joden maken
in de vele geloven de dienst uit, vandaar de alsmaar vete tegen onder
andere de islam en het daar uit komend verzet tegen dit geloof.
De joden zijn een zeer kleine minderheid maar de joden willen kost
wat kost de macht op de wereld behouden dat ondanks ze die langzaam
maar zeker aan het verliezen zijn. Door de vele leugens, dreigementen
en afpersen wil men deze macht behouden. En zo moet de leugen van
de 6 miljoen vermoorde Joden in stand gehouden worden!
De vete van het tijdperk Hitler tegen joden was er niet voor niets en
Hitler had het duidelijk bij het rechte einde. Nee, dat wil niet zeggen dat
ik het vermoorden van mensen goedkeur maar Hitler had werkelijk de
kern te pakken die de wereld regeerde en chanteerde. Hij kon het weten
daar hij zelf in die kringen verkeerde en wist wie waar zaten en de regels
uitdeelden. Het spel werd gespeeld en na het spel werd hij beschermd
omdat via zijn handelen het jodendom een heropleving kreeg via het
leugenverhaal van de 2de wereldoorlog en de nooit gegeven aantallen
vermoorde mensen onder de joden.
Het gaat tijd worden dat de gehele joodse gemeenschap eens opengetrokken wordt want de vele leugens regeren nu nog. De dag dat men de ware
joodse gemeenschap gaat opengeleggen zal er een totale verandering
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komen op deze aardbol. Het is een gemeenschap van rond de 16 miljoen
volgers die 7.5 miljard mensen regels opleggen, afpersen en misbruiken.
John H Baselmans-Oracle
Literatuur
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Holocaust.htm
http://www.place4free.com/Sion/Sion_index.htm
Written 05-01-2018

1142 Economische boycot ABC
Vanmorgen stond internet er van vol, president Maduro heeft voor 3
dagen een economische boycot afgekondigd tegen de eilanden Aruba,
Bonaire en Curaçao. Het is goed dat wij als eilanden eindelijk eens
los zijn van dit ondergaand land wat bestuurd wordt door corruptie en
machtsmisbruik. Zo kunnen we eens eindelijk op eigen benen staan
toch? Of kan Nederland laten zien dat wij werkelijk een kolonie zijn
van het klompenland!
Want wat zit er werkelijk achter deze boycot?
Het gaat duidelijk Maduro en zijn Venezuela niet om die paar bootjes
met patia, bananen en andere groentes en fruit. Het gaat om waar het
land op draait en de ondergang via Amerika (Nederland) wordt ingedreven. PDVSA de raffinaderij die al maanden op nog geen 30% draait
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maar wel miljarden dollars wegsluist via de olie! Een Sambil wat een
winkelcentrum is maar het niet gaat om kleren, schoenen en wat eten
te verkopen maar het is een centrum waar voor enkele honderden miljoenen dollars verdwijnen! Daarnaast hebben we de kleinere zaken en
beleggingskantoren die allemaal mee doen aan het sluizen van alles wat
geld, stenen en waardevolle stukken zijn vanuit het land Venezuela! En
zo Aruba en Bonaire met hun olietonnen en papieren kantoortjes. De
eilanden zijn meer dan het verkopen van groenten en fruit! De bootjes
zijn niet het grote lek waar dollars verdwijnen vanuit Venezuela naar
elders op de wereld! De gehele boycot is een simpel signaal naar het
land wat zich alsmaar in hun handen wrijft bij elke transactie! Juist,
Nederland die via deze vuile sleutel een compleet land leeg kan roven
en links en rechts veel geld maakt met het laten verdwijnen van het
grote geld en de resources.
Het zal president Maduro wat schelen als er wat goederen naar de drie
eilanden gaan maar het zijn de grote geldelijke bedragen, de waardevolle stenen en de andere waardevolle zaken zoals bepaalde papieren,
die hij wil behouden in zijn eigen land en niet verkwanst worden aan
een Nederland in opdracht van Amerika. Heer Maduro heeft door dat
via deze eilanden zijn land op een vieze manier wordt leeggezogen en
dat door enkele machten die al jaren azen op Venezuela.
Let op, Nederland zal nauwelijks ingrijpen en op de achtergrond blijven
want het grote geld blijft toch wel komen ook zonder die bootjes, olie
en winkelcentrum.
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Bij veel van deze zaken zie je pas wat er werkelijk achter ligt en dan
pas kan er van buitenaf een oplossing gezien worden. Ook zo hier waar
duidelijk te zien is wat men wereldwijd aan het doen is met Venezuela.
John H Baselmans-Oracle
Written 06-01-2018

1143 De mensheid is niet te begrijpen
We leven in een wereld die zeer tegenstrijdig is, een wereld van zwart
en wit maar ook een wereld waar iedereen een eigen gedachte, mening
en zienswijze heeft. Dat terwijl het menselijk ras eigenlijk een roedel
wezen is waar eenheid en kracht vanuit kan gaan.
Maar er is wat anders zeer vreemds gaande en dat is dat mensen aan de
ene kant weten dat er energie bestaat en aan de andere kant het vertikken met die energie te werken.
We kennen ondertussen allemaal wel Nicola Tesla een man die in 1890
zo ver was dat hij gehele steden vrij stroom uit onze atmosfeer gaf en
zorgde dat iedereen vrij was van de vuile kolen en of olie producten.
Elektriciteit simpel uit de lucht gehaald! Nu anno 2018 zijn er kleine
hoeken van de wereld die deze stroomlevering weer hebben weten op
te bouwen en uiteindelijk maakt dat kolen, olie, gas of kernenergie
overbodig is. We zijn het er ondertussen over eens dat de techniek er is
en de mogelijkheden onbeperkt zijn.
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EN DAN..
Reeds vele jaren schrijf ik over het energieniale leven een leven komend
vanuit het energieveld om ons heen. Zo kan je het energieveld zo kneden
dat ziektes en ongemakken verdwijnen. Maar kan het verder en dieper
gaan in de vele dimensies die men denkt dat deze er zijn. Zo kan men
bepalen en zaken zetten in een leven zoals jij dat wil. Als men er vanuit
gaat dat alles energie is dan is alles namelijk te bewerken. Een kracht
die de elite in zeer beperkte mate beheersen via hun ritualen, ritualen
waarvan ze niet weten wat de ware krachten zijn en zo gelukkig niet in
de volle sterkte kunnen aanwenden voor hun soms niet altijd menselijke
wegen die zij stellen. En zo zijn er dus superbegaafde mensen maar
ook zeer vreemde verschijnselen. Energieën die we vroeger zagen als
heksen, demonen en in diverse geloven wonderen.
Als men aan de ene kant wel werkt met de Tesla methode maar aan de
andere kant maar niet wil pakken wat de energie om ons heen kan doen,
dan snap ik niet wat er met de hersenen van de mens gaande is of wat
er gebeurd is. Is energie dan zo moeilijk te begrijpen of is het nog van;
wat ik niet zie bestaat niet! Vreemd want men gelooft wel in Tesla en
zijn energie technieken.
Het energieniale leven is een leven werkend met de vrije energie om je
heen. Kneed het, werk er mee en gebruik de krachten die men kan nemen
uit deze energie en je zal veel dichter bij de core komen als ooit een
mens geweest is. Enkele zeer oude meesters hebben het redelijk door,
al geven ze de ware bron niet vrij en gooien ze alles in een mystiek.
Maar bij het inslaan van het energieniale leven zal je zelf ontdekken
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wat er weggelegd is in die wereld. Het is dan aan jou welke krachten er
vrijkomen en je mag en kan gebruiken in deze wereld.
John H Baselmans-Oracle
Written 07-01-2018

1144 Muziek
Zelf kom ik uit een gezin waar mijn opa orkestleider was en mijn moeder
en ooms allemaal een of meerdere instrumenten speelden. Ook ik werd
al vanaf de wieg geconfronteerd met de vele soorten muziek, die van
klassiek tot jazz en de beginnende pop strekten. Behalve viool, piano,
accordeon en wat tonen via de mondharmonica, ben ik niet gekomen.
Al heb ik wel het absolute gehoor maar niet de drive om de tonen zelf
te creëren.
Via de huidige muziek is het duidelijk bewezen dat de mensheid ver in
zijn ondergang is beland. In de muziek is juist een kunst om een harmonieus geheel te vormen waarbij de luisteraar in een wereld gaat en zelfs
een andere dimensie. Dat door met de tonen zo een kracht op te wekken
en een bepaalde energie los te maken dat een menselijke energie er van
gaat groeien. Door bepaalde nummers te beluisteren gaf het, door de
aaneenschakeling van noten, mij die energie die ik nodig had.
Uit muziek is een ware kracht te halen.
Muziek is een tool om krachten of energieën op te wekken. In de loop
van de jaren dat ik nu leef zie ik dat muziek wordt gebruikt om de mens310

- OMNIS 5 -

heid compleet af te breken en los te rukken. Buiten de zeer agressieve
teksten en schreeuwerige riedels, hoor je tonen naast elkaar die juist
agressie en verdeeldheid oproepen en maakt het dat de hersenen totaal
gespoeld worden.
Bij ons door de straat lopen regelmatig jongeren die naar lokale rap
luisteren. Dat doen ze dan via hun telefoon en een luidsprekertje op de
fiets gebonden. We hebben dus een rijdende discotheek wat wel een
cultuur is van hier waar iedereen maar de tonen moet aanhoren die zij
willen dat je ze hoort. Liefst zo hard mogelijk want de volumeknop
heeft niet voor niets de stand extra hard! Maar wat opvalt is de zeer
slechte toonkeuze wat het nog nauwelijks muziek maakt. Het enige wat
je hoort zijn de scheldpartijen en vuile woorden aan elkaar geplakt als
een mongool die niet uit zijn woorden komt! Als ik dan af en toe een
praatje maak met deze kinderen dan blijkt duidelijk dat hun verstand zo
gespoeld is door deze tonen en gescheld dat er geen werkelijk gesprek
meer te voeren is met deze zombies.
De huidige “muziek” toonkeuze is er duidelijk om mensen hun hersenen
te spoelen. Dat zien we ook in de discotheken en de vele party’s met
ongelofelijke geluidsvolume waar mensen als ware apen nog wat in
hun eigen staan te zwaaien en vreemde gebaren makend veelal onder
alcohol en drugs! Mensen die dan de dag daarna weten te vertellen dat
het een geweldig feest was!
Ik heb vele muzieksoorten aangehoord en mijn energie laten vertellen
wat deze mee maakt maar duidelijk is dat de huidige muziek niets meer
is dan agressie opwekken en hersen vol gooien met onzinnige tonen
waarmee men zeker als zombies verder de wereld in gaat. In het verle-
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den was muziek een krachtbron en een plaats waar je als mens je weg
kon vinden. Nu is muziek er duidelijk om de mensheid af te breken.
Als bewijs zien we hoe onze kinderen en kleinkinderen zich gedragen
zonder respect, agressief en zonder enige doel in het leven, verdwaald in
een wereld van hard geschreeuw en tonen die niet naast elkaar horen. De
perfecte manier om via frequenties een menselijk lichaam af te breken.
John H Baselmans-Oracle
Written 07-01-2018

1145 Voor koninkrijk der Nederlanden en hun koning
Vandaag hoorde ik van een van mijn beste collega’s hoe hij gedumpt is
door de koning en zijn land genaamd Nederland. Hij heeft letterlijk zijn
leven gegeven om op vele plaatsen te infiltreren en te werken met de
grote wereld criminelen op onze eilanden en Nederland om zo onrecht te
constateren en rapporteren. Een persoon die ik al net zolang ken als dat
ik zelf op deze eilanden bezig was en we soms informatie uitwisselden
om ze de juiste personen op te sporen die aan de voet staan van veel leed.
Sinds geruime tijd werden er met de regelmatigheid van de klok aanslagen gepleegd op zijn leven en wonderwel overleefde hij ze allemaal
totdat zijn gezondheid te wensen overliet en hij afgekeurd werd voor
het werk wat hij deed. 24 jaren lang diep in de wereld van opsporen en
uitzoeken voor Nederland en zijn koning en meer jaren voor hetzelfde
werk op deze eilanden, was zijn staat van verdiensten. Plotsklaps vergaten zijn collega’s hem en in een keer wist de staat der Nederlanden
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en de koning, waar hij persoonlijk voor werkte, niet meer wie hij was!
Zelfs ondanks vast werk in Nederland werd hij voor hulp bij zijn ziekzijn
geweigerd en moest hij Nederland verlaten. Wonend geruime tijd op dit
eiland werd zijn toestand erger en erger en het geval voor liquidatie werd
hoger en hoger! Verstoten door de Nederlandse staat met de koning die
hij beschermde, werd hij gedumpt als vuil omdat hij lichamelijk een
wrak was geworden en hij verplicht moest vertrekken naar Colombia.
Hij is niet de enige vriend die deze ellende mee moet maken. Je mag
je leven geven voor een koning en zijn Nederland maar zodra je te veel
weet of te veel ziet, zijn het die collega’s en hun koning die zorgen dat
je voor eeuwig het zwijgen opgelegd gaat worden. Gezinnen worden
compleet uit elkaar getrokken en alle personen, die mijn collega’s waren, moesten vluchten naar landen waar ze hopen nog even te kunnen
blijven leven. Nee, we praten niet over één geval, persoonlijk heb ik zo
al 6 personen moeten verliezen of zien onderduiken! Dat allemaal voor
het koninkrijk der Nederlanden en zijn koning die tot over zijn oren in
de drugs en kinderen offeren zit!
Je geeft je leven omdat men gelooft in het goede, maar als je niet meer
kan en compleet een medisch wrak bent, word je gedumpt als een stuk
vuil zonder medische hulp, huisvesting, laat staan eten en drinken of
een geldelijke vergoeding! Want zelfs financieel laat het Koninkrijk der
Nederlanden je geheel vallen, omdat er geen direct verband mag zijn
met de staat en jouw persoon.
DAT is Nederland, DAT is de dank die je krijgt van Nederland en zijn
koning.
John H Baselmans-Oracle
Written 08-01-2018
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1146 Tegen de elite van deze wereld
Het is een modegril, je krijgt de kans als pop-filmster om een redevoering
/speech te voeren en je gaat over de elite, kinderporno, -misbruik of de
illuminati hebben. Je gaat openlijk je afkeer afkondigen tegen die elite
en je probeert ze een gevoelige trap mee te geven.
Na dan deze openbaring, want al deze sprekers zijn natuurlijk slachtoffer
geweest van de een of andere elite filmdirecteur, acteur of producent,
worden de vele bladen volgeschreven met verhalen waarvan de een nog
smeuïger is dan de ander. Volgens insiders wordt de “ware” wereld van
de elite en de illuminati nu geheel blootgelegd. De elite gaan vallen en
het is het einde van hun tijdperk!
Dan zie je in een keer dat diezelfde relschopper weer gespot wordt
met een andere persoon vanuit de elite club. Veelal een persoon die
nog dieper in de rommel zit dan diegene die de bewuste gast de grond
ingeboord heeft.
Wat is het spel?
Het spel is duidelijk, de elite maken gebruik van de honger die er is bij
vele mensen om andere te hangen en te wurgen. De personen moeten
vallen en ze moeten openlijk aan de galg! Wat blijkt nu, het zijn de elite
zelf die deze drama’s opzetten en registreren omdat het volk dit graag
ziet. In werkelijkheid worden de bakens verlegd en gaan, diep onder
de grond, alle ritualen en spelletjes gewoon door! Voor de buitenwereld
moet het spel gespeeld worden dat deze vieze gasten vallen en het leven
verwoest moet worden. Onder de vele “dode” artiesten en elite zijn er
vele die zo onderduiken en voorgoed van de aardbodem verdwijnen.
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Maar ook vele verdwijningen zijn kinderen en (seks-werk) slaven die opgepakt worden en verdwijnen vele meters diep onder het aardoppervlak!
Was het Hitler en zijn groep die konden blijven leven in Zuid-Amerika
nu zijn het gehele steden onder de grond waar vele groten der aarde
rondhangen en een veilige haven vinden. Onder het mom van “geheim
terrein” of “militaire basis” worden deze plaatsen hermetisch afgesloten
van de buitenwereld. Zo moet het volk denken dat er werkelijk met de
bijl gehakt wordt in de absolute top en de beschermde elite.
Vele triljoenen verdwijnen en komen niet in boeken voor. De grootste
uitgave is NIET het militaire speeltje maar onder het mom van de
militaire handel en landsveiligheid. Daar verdwijnt het meeste van de
landelijke inkomens. Het zijn de plaatsen onder de grond waar de ware
kern van de mensheid zich verschuilt en nog verschuilen! Al sinds vele
eeuwen zijn er gehele steden onder de grond, met wel 50 woonlagen,
waar men in alle luxe leeft. Pottenkijkers die menen zaken open te
moeten gooien zal je daar niet vinden daar het is van eenmaal beneden
niet meer boven voor velen. Zelf heb ik in Aalst (Waalre) Nederland een
van deze luxe wooneenheden onder de grond mogen zien en het is geen
wonder dat er steeds meer elite “gehangen” worden en dan plotsklaps
sterven of verdwijnen!
Het huidige spel is te doorzichtig en je kan alsmaar hetzelfde script
vinden in de gedragingen van onze sprekers die hun seksueel geweld en
misbruik plotsklaps vrij geven en deze is altijd gericht op opmerkelijke
personen die ook willen verdwijnen.
Zet de vele redevoeringen en de vele speeches van die award winners
maar eens naast elkaar en zie hoe opmerkelijk ze geschreven zijn door
één pen.
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Wie gaat de volgende elite slachtoffer worden?
John H Baselmans-Oracle
Written 09-01-2018

1147 Vermoorde illegalen?
Curaçao wordt opgeschrokken doordat er 4 levenloze mensen gevonden
zijn op Koraal Tabak.
Kort na het nieuws verschenen foto’s en in eerste instantie leek het erop
dat het bij 2 mensen ging over een ongeluk op zee en aangespoeld op
de noordkant!
Noordkant! Ja , een vreemde plaats maar het kan. Toch een vreemd
gevoel van en over de stroming. En toen kwam er een foto naar boven
van een persoon ver liggend op deze noordkant en wonderwel bloed
onder zijn hoofd!
Bij verder de plaatsen bekeken te hebben en ook dat er lichamen die
nagenoeg bloot waren, werd het duidelijk dat het om moorden ging
en een afrekening van personen die zich dus niet aan de regels hadden
gehouden van de lokale maffia. Gedumpt op de Noordkant wat al vele
jaren zo gaande is. Op deze noordkant en precies waar deze lijken lagen
is de plaats waar zeer regelmatig drugs droppings zijn en veel drugs
vanuit de lucht komt vallen. Koraal Tabak staat er om bekend!
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Naast de drugs weten we dat dit deel van het eiland grenzend aan landgoed Maal een zeer bekend stuk is voor smokkel. Want pak er even
de landkaart bij, waarom ga je helemaal rond een eiland varen om te
vluchten van Venezuela? Eiland gemist? Denk even na! Het OM en de
lokale politie wil er duidelijk van deze moorden gemakkelijk afkomen;
het zijn illegalen, niet gehaald, case closed!
Nu dat er zoektochten zijn gestart zal het mij benieuwen waar ze nog
meer lijken vinden. Misschien een tip; pak ook even landgoed San Juan
en verschiet niet van wat daar te vinden is! Mits men WEL wil vinden!
Momenteel worden er vele ongedocumenteerden simpel vermoord en
waren het vroeger honden die afgeschoten worden nu zijn het de illegalen die voor alles gebruikt en misbruikt worden en net zo snel weer
opgeruimd worden.
Case closed he heren OM?
John H Baselmans-Oracle
Written 11-01-2018

1148 Handel en wandel illegalen
Je wil weg en je denkt dat het beloofde land op een eiland 70 km verder
ligt. Je betaalt 5 tot 7 1/2 duizend dollar voor de oversteek die dan voor
je geregeld wordt, maar dan?
Aangekomen voor de kust is het meestal een klus om aan land te komen.
Het ligt er namelijk aan hoe en wie lokaal betaald is om even een andere
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kant te kijken of te zorgen dat op bepaalde plaats net geen controles zijn.
In de betaling voor de overtocht is verder niets geregeld om de verdere
veiligheid te garanderen want lokaal zal je moeten zorgen dat er nog veel
meer betaald wordt voor onder andere een veilig onderkomen, verblijf
en papieren. Heb je het geld niet dan sta je op een eiland wat een kale
rots is zonder enig heengaan en zonder bescherming.
Dan komen de lokale handelaren die je een onderkomen aanbieden en
voor een relatief klein bedrag word je afgevoerd naar een onder andere
Hanchi Buriku of een of ander krot op de meest afgelegen plaatsen. Die
personen zullen afhankelijk voor verdere betalingen een weg moeten
vinden om te kunnen blijven op dit eiland.
Maar we hebben ook de vluchtelingen met geld, veel geld die simpel
naar ons eiland vliegen of varen en dan, door veel geld te betalen, onder
kunnen duiken in, naar horen zeggen vanuit die gelederen, een Sambil of
WTC. Naargelang de bedragen dat je onder die tafel schuift, komen er
verblijfsvergunningen en zelfs papieren die zeggen dat je legaal verblijft
op het eiland Curaçao!
De handel is enorm en er gaat veel geld om in deze noodsituatie die er
is in het buurland Venezuela.
Veel geld en de juiste mensen heb je lokaal nodig om deze om te kopen
en alles te regelen.
De vraag is; wie zijn de mazen bij immigratie, politie en de lokale verdere autoriteiten die mogelijk maken dat je met geld een veilig verblijf
en papieren kan regelen? Maar een nog belangrijkere vraag is; wie zijn
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de lokale handelaren die de vluchtelingen zonder of met te weinig geld
dumpen, afpersen en vermoorden mocht het te heet worden?
We zagen niet voor niets 2 busjes vol met illegalen gedumpt worden
achteraf in Hanchi Buriku te bandabou! Zouden deze mensen nog leven
want duidelijk konden zij niet de veilige haven bereiken. Hebben deze
illegalen/vluchtelingen nog werkelijk een toekomst en krijgen ze nog
een kans voor een tweede leven?
Ondertussen wordt er veel geld gemaakt met de ellende die in ons buurland gaande is en de lokale en Nederlandse politiek kijken duidelijk de
andere kant op want deze “handel” mag niet verstoord worden!
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Curacao
UPDATE
En dan AD 18 januari 2018
Mensenhandel via zee
Twee Venezolanen op Curaçao gearresteerd
Van een onzer verslaggevers Willemstad - Het onderzoek naar de toedracht van de tragisch geëindigde overtocht van een groep Venezolanen,
van wie er ten minste zes ter hoogte van Koraal Tabak zijn verdronken,
heeft geleid tot de arrestatie van twee vermeende mensenhandelaars.
Dit verklaart politiewoordvoerder Reginald Huggins.
Written 11-01-2018
- The new world-

319

1149 De boodschappen
Vanmorgen was een bijzondere start van de dag.
It startte de computer en het eerste wat op mijn pad kwam was een filmpje
over diverse dieren die contact zochten met de mensen. Dieren waar je
van weet dat ze niet zo aanhalig zijn. Je zal niet snel een vis, kangoeroe
of een krokodil knuffelen! Maar het gebeurde hier waar de connectie in
de natuur ongelimiteerd is en voorbij ging in enkele minuten.
Toen bij de volgende klik zag je een jong meisje van 5 jaar die vroeg
wat pa verdiende. Pa werd boos en vertelde haar dat het niet een vraag
was naar een vader toe en riep kwaad 100 dollar. Daarop vroeg ze vader
om haar 50 dollar te lenen. Ze werd weggestuurd! De vader ging later
naar haar kamer en ze zat met de foto van haar overleden moeder op
haar bed. Pa gaf haar alsnog de 50 dollar en het meisje ging naar haar
spaarpot, opende deze en nam in het totaal 100 dollar eruit en gaf die
aan haar vader. Deze vroeg waar dat voor was waarop ze antwoorde; Ik
wil 1 uur van je tijd kopen zodat je met me samen bent”.
Het is geen nieuw filmpje en het was niet de eerste keer dat ik het bekeek maar de kracht van deze boodschap zegt precies hoe het hier op
deze huidige wereld er aan toe gaat. Men heeft geen tijd meer en tijd
is geld maar er wordt niet gedacht aan die mensen om je heen. Mensen
die jouw leven maken. En na deze twee boodschappen kwam er nog
een boodschap deze morgen op mijn pad en dat was van een 27 jarige
vrouw die een brief had geschreven die openbaar werd gemaakt na haar
dood waar ze iedereen opriep om voor elkaar iets te betekenen en dat de
allerdaagse beslommeringen simpel niets met leven te maken hebben
maar een afleiding is van het werkelijke leven.
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De mens is geen mens meer. Het zijn wezens bezeten van macht, geld
en hebbedingetjes. De drie boodschappen vandaag maken dit nogmaals
overduidelijk en hoe dan ook in mijn nieuwe wereld is duidelijk dat we
de goede weg zijn ingeslagen.
Wees er voor elkaar, het leven is “samen” en is niet alleen. Morgen kan
het je laatste dag zijn en dan heeft niets meer een waarde dan alleen
wat jij achterlaat in de energie van anderen. Al het andere aardse zal
verdwijnen en niemand zal ooit nog denken aan de bezittingen die je
achterlaat. Het is wat je nu uitstraalt wat blijft hangen in iedereen hun
energie. Dat ene moment, die ene handeling dat even daar zijn toen je
nodig was.
John H Baselmans-Oracle
Written 12-01-2018

1150 De waarheid doet pijn
Al dagen lezen we de gecensureerd en valse berichtgeving over de overleden personen gevonden aan de noordkant. Met man en macht wordt er
valse berichtgeving over en weer gepubliceerd simpel omdat men vanuit
justitie en autoriteiten de waarheid niet naar buiten mag brengen wat het
werkelijke leed onder de mensen vanuit Venezuela en de 3 eilanden, is.
Dat alles onder de Nederlandse vlag. Daarop schreef ik de 2 stukken:
- 1133 Vermoorde illegalen?
- 1134 Handel en wandel illegalen
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Vanmorgen kon ik het even niet laten toen een heer Xqani Qsjidishi het
volgende schreef:
“Het kan kilometers zijn Jhon maar het is meer waard dan de troep met
vies water waar je in ben geboren, je bent een schande..”
Wat ik als antwoord schreef:
Vreemd is dat u mij een “schande” noemt terwijl de mensen op deze
eilanden creperen en er niets van naar buiten mag komen! Men plaatst
liever de onzin van een Jan Dino dan de waarheid van mensen die vermoord worden. Ik heb met eigen ogen vele zaken gezien en de busjes
vol met illegalen en de ellende op San Juan en als je dan de politie belt
is men niet thuis. Moet ik dan schrijven dat het hier zo geweldig geregeld is? In plaats van dat we massaal dit onrecht aanvechten zijn we
tegen elkaar aan het vechten als kleuterklas kinderen. Waar is de eerlijke
pers waar is de pers met lef en waar kunnen we eindelijk eens de ware
verhalen horen en lezen die niet gecensureerd zijn? Wat vreemd is dat
ik alsmaar als negatief word beschreven lokaal (niet internationaal) en
dat omdat ik de ware verhalen publiceer! Vreemd is dat ik slechts 13
kritische boeken heb geschreven die allemaal op waarheid berusten en
alle bewijzen aanwezig zijn. En waarom praat niemand over mijn 44
boeken die over de mooie zaken gaan van het leven? Laat mij een schande
zijn maar ik kom voor mijn medemensen op en ben niet een hypocriet
die alles probeer te verbergen achter een palmboom en witte stranden!
Open uw ogen en zie wat er met de illegale werkelijk gaande is. Ze worden als honden opgejaagd en neergeschoten, DAT is het ware verhaal!
Duidelijk heeft deze heer veel te verbergen en dan vraag ik me af; Hoe
kunnen we nog ooit als mensen andere mensen helpen als alles onder
leugens gebeurt?
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Daarnaast schreef ik het stuk over de huidige boycot:
- 1128 Economische boycot ABC
En wat blijkt er nu in een keer gaan er druppelend berichten binnenkomen dat onder andere er per week honderden kilo’s goud op ons eiland
“aanspoelt” via de barakjes dus!
Praten we nog niet over de vele andere zaken als stenen, geld en waarde
papieren!
Het mooie is toen ik dagen geleden het ABC stuk schreef, waren de
dreigmails en tirades niet werkelijk zachtaardig maar dan nu komen
er dus wel die zaken uit waarom president Maduro van Venezuela de
grenzen met onze corrupte eilanden afsluiten. En de grote zwijger is het
vuile Nederland wat de olie van onze eilanden verkwanseld heeft aan
datzelfde Venezuela in ruil voor… (u mag zelf invullen).
Nederland speelt een duidelijke dubbelrol en men komt met deze boycot
werkelijk met de billen bloot! Nederland likt de konten van deze landen
en weet elk embargo en elke tegenwerking te omzeilen. De ogen zijn
dus duidelijk verkeerd gericht en kijk niet naar het zuiden maar kijk eens
naar het noordoosten en je ziet dan duidelijk wie achter vele zaken zitten
zoals; mensen-, kinderhandel, goud-, edelstenensmokkel, cokehandel
en niet te vergeten het witwassen van veel bloedgeld!
Nederland het land met twee gezichten en drenkend in het bloed.
John H Baselmans-Oracle
Written 13-01-2018
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1151 Het mysterie Sambil Curaçao
We kennen het allemaal het mega bouwwerk op een eilandje Curaçao
wat meer winkels moet bevatten dan heel Curaçao rijk is! Vanaf dag één
werd al duidelijk gespeculeerd over de rol van dit winkelcentrum. Buiten
dat men het er over had dat het een wegsluizen is van de Venezolaanse
dollars was ook duidelijk te zien dan Sambil een land in een land is en
bol staat van diezelfde Venezolanen. Met moeite werden er wat winkels
verplicht geopend in dit centrum wat vanaf dag één klaarblijkelijk niet
ging om het winkelcentrum en zijn foodcourt en cinema. Maar er werd
voor de buitenwereld een show opgevoerd dat men werkelijk hier een
state in the art winkelcentrum had neergezet vanuit een eerlijk en goed
hart. Na diverse jaren wat druppelen en wat interessant doen door een
afgedankte kermis en wat shows te plaatsen buiten op het terrein lezen
we dit:
Sambil Believes In The Future Of Curaçao And Continues To Invest
Sambil Curaçao is the largest shopping center on the island. When
construction of this mall was announced, it came with mixed feelings.
“Isn’t this a little too big for such a small island?” Of course, there were
also many in the community who were excited seeing that there aren’t
much entertainment, especially family oriented, on the island.
Now, after three years since its official opening, Sambil has proven its
added value in the community.
According to Mr. Jonathan Cohen, Director of Sambil Curacao, his
company believes in the economy of Curaçao and that is why Sambil
will continue investing in this shopping experience. The business, now
in its third generation is still continuing on this path focusing on expanding the company. The first shopping mall outside of Venezuela was
opened in 2012 in Santo Domingo, Dominican Republic. The company
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recently opened its newest concept, Sambil Madrid in Spain, and work
is underway for Sambil Puerto Rico. All with the same concept: Sambil
is “more than a shopping mall.”
This means that Sambil Curaçao is part of a large network. “When people
hear of Sambil, they will also get to know the island of Curaçao. We
believe in this. We believe that internationally, people will hear more and
more about the island and they will come here,” said Mr. Jonathan Cohen.
“There are some things that need to change of course. And I am sure it
will happen. There is no other way. The government must make some
changes for Curaçao to become more attractive for investors. But also
when they come here, the process to get a permit should be faster. If they
are coming here to invest, they need to be treated well,” said Mr. Cohen.
Despite these problems, Sambil will continue to invest. The company is
preparing to make soon an announcement. “More projects, more stores
and more activities for the people of Curaçao!”
Plotsklaps lezen we daarop een ander bericht want president Maduro
van Venezuela heeft ook door dat er rare zaken gebeuren op zijn buureilanden.
“Er zijn sterke aanwijzingen dat goud, diamanten en andere mineralen
vanuit Venezuela gesmokkeld worden naar Aruba, Bonaire en Curaçao.
Het leger zou de kostbaarheden zelf het land uitsmokkelen.”
Nu hoef je geen James Bond te zijn om te zien dat er vreemde zaken
gebeuren in het Sambilgebouw en op de terreinen daar omheen. Laten
we er even wat noemen.
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Het westelijk gedeelte is nooit afgebouwd en is niet bij het
gehele gebouw betrokken.
Duistere gangen lopen naar dat gedeelte en die worden alle
drie bewaakt!
Zie de belabberde bezetting van zowel de winkels als de
foodcourt.
In zowel winkels als in het centrum zelf is het vergeven van
de Venezolanen en zien we nauwelijks lokaal personeel.
Ooit de Google Earth foto gezien van het westelijk hermetisch
afgesloten gedeelte? (Zie foto). Kijk naar het dak, kijk wat
voor een mega ruimte zogenaamd leeg staat en de vreemde
structuur! Ik schrijf zogenaamd, want bij het zitten bij een van
de gangen blijkt het een komen en gaan te zijn van Venezolanen!

Dan komen we op de smokkel van zowel goederen, edelstenen en edelmetalen als mensen.
Onder de illegalen wordt vele malen de naam Sambil benoemd als “veilige haven”. Eenmaal in Sambil blijkt voor hun het gevaar afgelopen te
zijn. Men praat dan over huisvesting, een baan en “geldige” papieren!
Buiten Sambil hoor je ook de naam WTC maar deze blijkt moeilijker
te zijn voor de niet mega betalers! WTC is blijkbaar een heenkomen
voor de elite of in ieder geval betere betalers, als men de geluiden mag
geloven. Het zijn wel geluiden die men hoort vanuit de illegalen.
Maar ga maar eens Sambil bezoeken, pak lekker een glas juice en geniet van wat je ziet in de 3 gangen van het “dode” westelijke gedeelte!
Natuurlijk gelooft men in de toekomst van Curaçao, want Curaçao is
zichtbaar verkwanseld aan 5 sleutelplaatsen aan de Venezolaanse maffia;
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Winkelcentrum, Raffinaderij, Verzekering, Bank, Vergaderruimte/hotel.
Open uw ogen en geniet van wat u ziet.
Ik citeer; “Sambil is more than a shopping mall.”
John H Baselmans-Oracle
Written 15-01-2018

1152 Nepnieuws
Je kan geen dag op internet zijn of er is wel weer een artikel over nepnieuws. Ook de guru Zuckerberg kan er maar niet genoeg van krijgen
en is nu een heilig boontje aan het spelen om nepnieuws te verbannen
van zijn Facebook.
Maar wat is nep? Welk nieuws is verzonnen en welk nieuws is werkelijk
gaande? Het gaat verder, want het gaat ook om het nieuws wat niet naar
buiten gebracht mag worden omdat de bevolking er “niet klaar voor is”
of dat het te “gevoelig” is! En dan komen we dus op het punt dat in het
verleden we werkelijk gefilterd nieuws kregen en zo geschaafd dat we
het allemaal als koek slikten en een oordeel velden die precies lag zoals
de maatschappij het wilde.
We zijn nu in het tijdperk beland waar er nieuws is en deze door verschillende ogen verslagen wordt. Ook zien we nu nieuws wat de bepaalde
groepen en hun elite liever niet openbaar zien. Informatie die weleens
belastend zou kunnen zijn en misschien wel zo tegenstrijdig is met de
uitgebrachte leugens zodat er mogelijk koppen kunnen vallen.
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In de jaren dat ik nu regelmatig zeer tegenstrijdige berichtgeving plaats,
merk ik steeds meer dat de grootste leugens juist vanuit de reguliere
persagentschappen gesmeed worden en zo opgezet zijn om mensen
totaal anders te laten denken in bepaalde zaken. Een simpel voorbeeld
is de discussie Trump maar ook de discussie platte aarde waar mensen
hard tegenover elkaar worden gezet en zelfs aangehouden worden als
men tegen zaken ingaat. De valse informatie vliegt je werkelijk om de
oren en mensen moeten Trump zien als een psychopaat en de aarde
accepteren als een platte schijf! Veel tijd en energie gaat verloren door
deze onzinnige zaken aan te vechten. Dit zijn niet de enige valse informatie die dagelijks over je scherm bewegen. Vele lokale berichten zijn
zo geslepen en zo herschreven dat er weinig waarheid nog te vinden is
in die stukken. Dat kan ook niet anders omdat vele kranten, TV en radio
stations gekoppeld zijn aan politiek en aan de commercie!
Maar waar is het allemaal goed voor? Simpel, het moet de mensen bezig houden met onzinnige zaken en moeten groepen tegenover elkaar
plaatsen als kemphanen! Het is zaak dat er grote haat en nijd bestaat
en dat er geen grote groepen gaan vormen die krachten zouden kunnen
gaan bundelen.
Maar ook in de alternatieve nieuwsmedia zien we dezelfde structuur als
in de reguliere media. Er is momenteel een bankdirecteur die getuige
was van de vieze spelletjes in de bankwereld en wat doet deze persoon
nu, hij is geld aan het schooien om een bank op te richten! Zo hebben
we dozen vol mensen die uit hun huizen gezet zijn en zich keren tegen
het systeem maar ze willen wel via het gerecht gerechtigheid afdwingen! Vragen bij de duivel om genade! Dan hebben we de personen die
alles verloren hebben maar wel weer een bedrijf opzetten om opgeslokt
te worden weer door hetzelfde systeem! Praten we niet over de vele
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personen die vanuit wraak handelen en daarom ongelofelijk kwetsbaar
zijn. En als laatste de vrije mensen die roepen vrij te zijn maar wel leven
volgens de regels van het slavensysteem!
Al deze groepen en individuen hebben niet door dat ze een deel zijn
van het nepnieuws. De mensen maken zelf dat ze ongeloofwaardig
zijn en afgestoten worden! Al vele jaren beschrijf ik mijn weg in deze
wereld met deze maatschappij waarin wij leven. Wil je werkelijk vrij
zijn is het zaak de tegenspelers door en door te kennen. Het is zaak in de
achterkamer ver boven hen de zaken te zien en weten te werken met de
machten die zelfs zij niet beheersen en zo dus ook niet bezitten. Je kan
schoppen, tieren en alles tegen alles doen, het enige is dat je opgesloten
wordt als een waanzinnig persoon! En dan zijn je kaarten geschud en
zal de vrijheid verdwenen zijn voor dat leven waar je zoveel mee zou
kunnen doen.
Het spel spelen, maar dan met jouw regels niet gekoppeld aan justitie,
politiek of maatschappij en hun clubjes. Dat maakt dat elk nieuws het
ware nieuws is en daar heb je de nieuwsdiensten niet bij nodig.
John H Baselmans-Oracle
Written 16-01-2018

1153 Nee, er is niets aan de hand, alleen….
Wie leest nog het nieuws en hoort de ellende aan die ons aangeboden
wordt? Dagelijks duizenden berichten die allemaal aan moeten tonen
dat de aarde een rotte appel is. Als je leest hoeveel mensen zelfmoord
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plegen maar ook hoeveel mensen compleet door draaien en vele anderen letsel toebrengen moet je onderhand gaan geloven dat de wereld
een gekkenhuis is. Praten we nog niet over de oorlogen die gaande zijn
waar niemand meer van weet waarom ze met wapens tegenover elkaar
staan! Opgedragen door “hogerhand” en veroordeeld als men niet
geheel geslaagd is in hun operatie. De ziekelijke militaire molen die
vele lijken, voor het leven verminkte mensen maar zeker allemaal een
trauma overhoudend, menselijke wezens oplevert allemaal in opdracht
van “een hogerhand”.
Waarom geloven we het vele negatieve nieuws en waarom trappen we
nog dagelijks in de leugens die ons voorgehouden worden?
Wat steeds naar boven komt is dat de mens leeft op ellende van andere
mensen. Mensen willen zien dat het met de andere slechter gaat en dat
zij zelf het beter hebben. Doe maar eens een klein testje. Als iemand je
vraagt hoe het met je gaat, zeg dan dat het niet beter kan en dat je elke
minuut van je leven geniet! 9 van de 10 keer zal de persoon die de vraag
stelde snel het gesprek afbreken en je zal deze een tijd niet meer zien.
Ook zijn er andere die dan met een oceaan vol ellende komen in de hoop
zo jou een rotte tijd te bezorgen! Het is vreemd dat mensen nauwelijks
kunnen hebben dat ze te horen krijgen dat het met een ander beter gaat.
De mens is maar een vreemd wezen wat duidelijk in elkaar gezet is met
energievelden. En door deze velden te beïnvloeden, te kneden en mee
te werken kan je zo de mens kneden dat hij zelfs tot moorden in staat
is en of zichzelf afbreekt en zelfmoord pleegt. Men denkt dat er vele
rampen gaan komen en dat er een new world order via vreemde constructies de mensheid terug gaat brengen van een half miljard wezens.
Maar wat er gaande is, is veel ingenieuzer in elkaar gezet als een simpel
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natuurgeweld, oorlog of vergiftiging. Het terugbrengen van de mensheid
is al lang gestart en wordt uitgevoerd door de bevolking zelf! Het is de
huidige energie die mensen zichzelf laten afbreken of vernietigen. Volg
het nieuws, zie de oorlogen en zie de gedragingen naar de medemens toe
en zo ruimen we elkaar op en is er een lachende top die gebroederlijk
aan de cognac zitten en zien hoe hun plan werkelijkheid wordt.
Het is jezelf die zich aan het opruimen is!
John H Baselmans-Oracle
Written 17-01-2018

1154 Sociaal activist
Volgens het woordenboek omschreven is Sociaal activisme; een opzettelijke actie met als doel sociale verandering teweeg te brengen. Als je
je sterk maakt voor een oorzaak en naar een verandering toe werkt, kun
je als een activist worden beschouwd. Een activist is iemand die vecht
voor verandering in de samenleving.
Afgelopen week werd ik in de krant NOBO “Sociaal activist” genoemd
en ik moest terug denken aan een van mijn overhoringen van een van
de instanties die mij het leven zuur wilde maken. Ik ben in de loop der
jaren van alles genoemd. Dat kon zijn tussen de range van een Hitler tot
een van de heiligen in de diverse geloven. Nu liggen beide niet zover
van elkaar omdat ik zelf gezien en meegemaakt heb wat de drijfveer is
van vele heersers en diverse geloven.
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Maar goed, van de week werd ik even weer terug getrokken in de tijd
door het woord “Sociaal activist” en herinnerde me de soms walgelijke
vragen en gebeurtenissen die in mijn schoenen werden geschoven om
me zo veroordeeld te krijgen. In een van de laatste overhoringen werd
me dus het woord “Sociaal activist” voorgehouden en erkende dat ik zo
een persoon was. Als ik toch in een luchtbel geplaatst moest worden, dan
maar deze. Bij die erkenning veranderde de overhoringen en veranderde
vele benaderingen direct naar mijn persoons toe.
Want een Sociaal activist gaat niet persoonlijk mensen letsel of pijn
toebrengen.
Een Sociaal activist doet niet aan politiek.
Een Sociaal activist behartigt geen persoonlijke belangen en gewin.
Een Sociaal activist vecht voor andere en niet voor zichzelf!
En zo kan ik nog even doorgaan en aantonen dat er wel degelijk verschillen zijn tussen een activist en een Sociaal activist!
Als een Sociaal activist breng ik geen letsel toe, verniel ik niets en
vecht ik door zaken aan te kaarten onder het volk. Dat via de wegen
die de reguliere orde liever niet ziet omdat dan buitenstaanders komen
pottenkijken. Er wordt niet gevochten via geweld, pijn en letsel toegebracht maar door de regels, geschriften en de tegenstanders hun wetten
te doorgronden waarbij er werelden open gaan die vele mensen niet
wisten dat deze bestonden.
Een Sociaal activist is een persoon die zich verdiept in zijn tegenstanders,
weet waar hun zwakke punten zijn en via zeer mooie technieken, zaken
om te buigen en dat allemaal voor de medemens. Er is geen eigenbelang
en zeker geen eigen verrijking als je een Sociaal activist bent.
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Wat duidelijk werd in alle jaren van tegenwerking, ondervragen en
gevangen gezet te zijn op een eiland, is dat een “Sociaal activist” wettelijk gezien wordt als een activist die meer ellende veroorzaakt dan dat
er zaken worden opgelost.
Het woord “Sociaal activisme” heeft me ver gebracht en was frappant
dat een krant dit woord meerdere malen aanhaalde.
Ben u ook een Sociaal activist?
John H Baselmans-Oracle
Written 17-01-2018

1155 Culturele gedachten en gebruiken
De wereld heeft vreselijk veel verschillende culturen, groepen en geloven
en allen hebben een eigen manier om het leven te beleven.
Bij het tekenen van diverse mensen komen ook de verschillende gedachtegangen op en ook de verschillende manieren zoals ze door hun
ouders de regels voorgehouden zijn van het leven. Toen plotsklaps werd
me duidelijk dat er iets vreemds gaande is en dat vele ruzies en vele ellende voortkomen uit onbegrip en het verschil van opvoeding en cultuur.
Bij de indianen is het normaal dat de vrouw gedeeld wordt door diverse
mannen en visa versa.
Dan hebben we de vele groepen op de wereld die een of andere drug
gebruiken als een ritueel.
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Zo hebben we de vele geloven met elk een ander ritueel.
We hebben de vele landen met de nog meer verschillende wetten en
regels.
De ene groep eet alleen groente en fruit de ander vlees en weer een
ander insecten.
Dan hebben we de culturen waar oudere mannen trouwen met jonge
kinderen.
Zo hebben we culturen waar kinderen worden besneden.
En dan hebben we de culturen zo zwaar gekluisterd aan een geloof dat
je, je afvraagt of deze mensen nog wel een leven hebben.
Dan de groepen die meerdere vrouwen trouwen en voor zorgen.
En zo kunnen we vele zeer grote verschillen noemen tussen de landen,
culturen en groepen.
Het gevecht wat er nu gaande is, is dat vele groepen en culturen van
verschillende landen zich aan het mengen zijn. Bijvoorbeeld de moslims
overladen het westen met hun regels en ritualen en de westerlingen zijn
al honderden jaren bezig de mensen in Afrika op te leggen met hun
manier van leven, denken en handelen.
Een van de grootste ziekelijke gedachte van ons westerlingen is dat een
oude man een 11 jarig kind trouwt. Ik moet zeggen voor mij ook een rare
gedachte. Maar bij er over na te denken kwam de vraag; waarom is het
een rare gedachte? Omdat deze in mijn westerse manier van opvoeding,
cultuur en wetten niet mag en niet kan.
Doch in andere culturen is het gewoon en is men trots als men een
man gevonden heeft die met haar wil trouwen. Waarom geen meerdere
vrouwen/mannen in een huwelijk of samenwonen en zoals in sommige
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culturen waar mannen en vrouwen niet een paartje zijn maar een gehele
groep? Het is ondenkbaar in onze westerse manier van denken en regels.
Zeker in onze samenleving. Maar op andere plaatsen op de wereld is
het heel normaal!
Toen ik er verder over nadacht werd mij duidelijk dat ik verstrikt was in
een bepaalde cultuur die mij een bepaalde gedachtegang had opgelegd
en waar al het andere als “slecht” werd bestempeld!
Is het trouwen met een elfjarige wel slecht of het samenleven met meerdere vrouwen of mannen? Wie heeft dat bepaald?
Wie heeft dat opgelegd?
En waarom moeten we onze oergedachten en vorm van leven naast ons
zetten en ons gedragen zoals cultuurregels het stellen?
Regels gezet door enkele ziekelijke geesten om zo verschil te creëren!
Hoe verder ik ging wroeten in deze gedachte en zaken naast elkaar ging
leggen werd me duidelijk dat de vele culturen, geloven, wetten en regels
alleen maar geschapen waren om cultureel verschil te creëren en zo de
mensheid als groep tegenover elkaar te zetten. Jij bent slecht want jij
trouwt een 11 jarige of jij bent slecht want jij gebruikt drugs of slaapt
met meerdere mannen of vrouwen.
Misschien eens even die kronkel van je afzetten en kijken wat de universele cultuur is van de mensheid.
John H Baselmans-Oracle
Written 21-01-2018
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1156 Tijden veranderen
Het grootste deel van dit leven zit er wel op en nu dat ik meer afstand
genomen heb van de dagelijkse beslommeringen en het gevecht om geld
en bezit, blijkt dat het leven anders is en dat achter het woordje leven
veel meer zit dan meegaan met de flow en zorgen dat al je rekeningen
gedekt zijn en je kinderen op het goede pad blijven en ook een toekomst
kunnen opbouwen.
We weten ondertussen dat tijd niet bestaat en opgelegd is door een
maatschappij die haar kudde mensen in de rij moet hebben staan. Maar
we zullen het dan houden op dat heel duidelijk is dat wat 50 jaar geleden
een must is nu nog weinig mensen het bestaan van weten of helemaal
niet weten hoe bepaalde zaken voor hen gefabriceerd worden of tot
stand komen.
Waar komt de melk vandaan?
Een simpele vraag en vele kinderen zullen je geen antwoord kunnen
geven.
De telefoon met een kiesschijf!
Ook zo’n ding waar de jeugd niet weet wat mee te doen en ook niet
weten dat het de voorloper is van hun mobieltje.
Dan de vele beroepen die komen en gaan en compleet overbodig zijn
in deze tijd van het leven.
Een wever, wat is dat?
Stadsomroeper?
Maar ook zo de winkels. Was vroeger Vroom & Dreesman een gigant
nu is deze verdwenen omgebracht door diezelfde directie die eens de
miljoenen plukte van het succesvolle concept.
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Zo zien we nu dat alle Kijkshops verdwijnen het was de bol.com van
de jaren 60 - 70.
Ik herinner me nog de eerste keer in de Kijkshop; het was vreemd want
alle producten zaten achter glas en je was als klant gewend artikelen
in je hand te nemen te beluisteren en ook wat te testen of deze wel aan
je verwachtingen voldeed. De eerste keer stond ik wat dom te kijken
naar het artikel wat ik graag wilde kopen maar ik wist niet of het wel
het goede artikel was. Dus ik liep weer uit de winkel en liep naar de
elektronica zaak verder in de straat en ging daar hetzelfde apparaat bekijken, beluisteren en kijken wat het kon. Al was het in de elektronica
zaak duurder, ik kocht het daar want ik zag dat ding achter glas met een
slot erop niet zitten!
Nu, deze tijd zitten we achter een scherm, lezen we de referenties,
klikken erop zodat het in een mandje komt en dan met wat creditcard
nummers intypen krijg je te lezen dat het over 3 dagen bij je thuis
wordt bezorgd! Apparaat nooit gezien, niet gehoord of getest, een ding
uit het niets geplukt en als het niet goed is binnen 5 dagen weer retour
verzenden.
Ja, als oudje snap ik nu wat mijn ouders bedoelden; “Vroeger, ja vroeger was het anders en wij moesten het doen met een boterham zonder
2 plakken kaas!”
Dat “vroeger” zie ik nu ook waar ik mijn artikelen kon kopen met een
verkoper naast me die vertelde wat hij zou doen of wat het beste was
voor mijn wensen.
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Nu ga je naar een supermarkt pak een pakje appels van 6 stuks waarvan
er bijna altijd minimaal 1 rot is.
Vroeger……
John H Baelmans-Oracle
Written 23-01-2018

1157 Computer generated, Matrix, Dimensions, it’s all
Energy
Steeds meer horen en lezen we over de diverse interpretaties van het
leven. Steeds meer merken mensen dat er iets “meer” is dan simpel
geboren worden, leven en dan weer sterven.
Toch zijn mensen bang om de waarheid rond en om het leven in te zien
want stel dat alles “niet echt” is! Wat als we in een computer game zitten of dat alles met een knip kan veranderen of afgelopen zijn? In het
boek dimensies ben ik al diep gedoken wat er rond, om en in ons leven
gaande is. Diverse zaken heb ik aangehaald en laten zien dat het “anders” is dan dat we ons zelf voorhouden. Waarom kunnen de machtige
der aarde machtig zijn en waarom zijn er vele die geen kracht hebben
om nog adem te halen? Waarom leeft de een in overvloed en weer vele
andere op de rand van de dood?
De kracht die de machtige personen beheersen komt niet alleen omdat
ze het geld bezitten. Ook de superrijken zijn veelal met weinig begonnen
maar hebben in vele hun ogen meer geluk gehad dan vele andere. Maar
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wat is het dat er personen zijn die leven en handelen via hun gevoelens
of hoe ze, zoals ze zelf zeggen, uitvoeren zoals zij het willen? Succes
is niet alleen dat men gaat voor een gedachte of een droom maar achter
elk succes zit een energie waar maar weinigen over spreken. Achter elke
succesvol verhaal zit er een deel waar die persoon praat over machten
en de kracht dat hij het kan en zal uitvoeren. Voor 100% is hij of zij er
van overtuigd dat deze het kan volbrengen en dat het hen gaat lukken.
Datzelfde zien we bij bepaalde wereldleiders maar ook bij zakenlui die
niets in de weg laten staan en zover gaan dat niets hen tegen kan houden
laat staan daar vanaf te brengen. Hun weg is door henzelf bepaald en
die weg gaan ze dan ook.
Nu zijn we beland in de tijd dat mensen zich af vragen hoe het leven in
elkaar zit. Men praat over een Matrix en Computer Generated World
maar men blijft denken in vakjes en men blijft verzuimen om het geheel
te zien. Dat merk je als men het heeft over dimensies waar men van
de een naar de ander kan gaan en waar sommige personen komen met
ervaringen in een ander tijd en soms geheel ander leven in de tijd terug
of de toekomst. Het blijven zien van zaken in hokjes is de menselijke
beperking die blijkbaar via het leersysteem in elk mens gepland wordt
om zo bepaalde zaken niet open te gooien of te zien.
Succesvolle mensen gooien veelal zaken voor een deel open, er zijn er
waarvan men gelooft dat ze in de toekomst kunnen zien en weer andere
de kennis hebben van soms honderden jaren verder. Wat er werkelijk
gaande is is dat men een tipje van de kracht ziet wat het ware leven is.
Hou even voor ogen dat alles wat je ziet energie is, denk even aan het
laatste deel van de film The Matrix waar er alleen nog maar licht te zien
was en geen vaste materie. Hetzelfde licht waar vele oosterse wijzen het
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ook alsmaar over hebben en waar vele spirituele personen ook denken dat
ze er mee werken. Maar concreet; hoe worden de berekeningen gedaan
van de meest eenvoudige en de meest geavanceerde computer op de
wereld? Alle virtuele spelletjes, informatie zijn zij niet afhankelijk van
de 0 en de 1 wat voor positief/negatief staat of te wel een schakeling?
Wat de experimenten met HAARP, CERN en de nieuwe superwapens
waar alles draait rond en om gemanipuleerde energie!
Alles maar ook letterlijk alles is komend uit de energie en daar valt ook
moeder natuur, de mensheid en het gehele Universum onder. En hier
ligt de sleutel waar de ene persoon verder in deze energiewereld kan
werken en de andere totaal afgesloten wordt door een macht die denkt
de energieniale krachten voor zichzelf te kunnen houden.
Gaat men inzien wat het geheel is dan ziet men het leven, het licht wat
alles omvattend is en dat is de energie die alles om en in ons maakt,
laat zien en laat ervaren.
Het energieniale leven.
John H Baselmans-Oracle
Written 26-01-2018

1158 De prijs
Zojuist las ik over de enorme hoeveelheid jongeren die opgesloten zitten in inrichtingen en jeugdgevangenissen. Het is vreemd dat de media
daar zoveel aandacht aan besteden en dat het vrij wordt gegeven dat
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het over zeer grote getallen gaat ook in Europa, Nederland en relatief
ook op onze eilanden.
Waarom dat het me verbaast, is omdat door het toegeven van dat er
zoveel jongeren ontspoord zijn het bewijs is dat het huidige systeem
en dus de maatschappij grandioos faalt. Want hoe je het ook draait,
went of keert een kind wordt rein, puur en zuiver geboren en is het de
omgeving die het vormt.
Zo zie je dus dat ondanks het vele screenen maar ook het wikken en
wegen van berichten er toch informatie doorkomt die aangeeft hoe het
systeem langzaam maar zeker de greep op de mensheid aan het verliezen
is. Eindeloos kinderen opsluiten is zeker geen oplossing en langzaam
maar zeker zijn het die kinderen die de macht in handen gaan krijgen.
De prijs van een ongecontroleerd proberen de mensheid te controleren
is duidelijk geworden en binnenkort zal het prijskaartje gepresenteerd
worden door diezelfde jongeren. Het falen wordt dus openlijk toegegeven
en gaan we nu elk kind van hun ouders weghalen en via een schoolmodel
opvoeden via de staat? Was dat in de jaren 1940-50 ook niet een man
die daarmee bezig was?
Hoe tijden zich herhalen of moeten we zeggen hoe tijden parallel lopen?
John H Baselmans-Oracle
Written 27-01-2018
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1159 Agressie bij politie en justitie
Van mijn ouders leerde ik dat de politie, gerecht en hun justitie er waren om het recht te handhaven en eerlijkheid te waarborgen. In de vele
jaren dat ik actief ben om recht te verkrijgen en mensen recht te geven
is duidelijk dat politie, justitie en het gerecht er zijn om de maffia en
onrecht te beschermen ten koste van alles wat het onrecht aankaart en
naar buiten brengt op zijn of haar manier. Politie is veelal een groot
gefrustreerde bende waar aapjes in een pakje met strepen en knopen
de onrust zoveel mogelijk uitlokken door burgers lastig te vallen, hun
gefrustreerde macht alsmaar tonend en niet terugdeinzen van rape of
het compleet afslachten van onschuldige mensen.
Momenteel zien we aardig wat filmpjes verschijnen over deze machtswellusten en komen er ook steeds meer handelingen, ook hier lokaal,
naar buiten van politie, justitie en rechters die hun boekje te buiten gaan.
Dan krijg je veelal als excuus dat de werkdruk enorm hoog is maar
vanuit de bron weet ik dat het niet de werkdruk is maar dat je mee moet
doen als gezagsdrager met de drugssmokkel, kinderen leveren of zelfs
mensen opruimen! Het is juist deze hoek van de maatschappij dat alles
wat krom is van hun personen die het hen opleggen, recht moeten praten
en zelfs personen die moorden, doodrijden vrijgesproken worden omdat
ze een zoon zijn van een van de grote heren die justitie in zijn zak heeft.
Het is geen werkdruk bij deze tak van de maatschappij maar het is het
afpersen wat vrijwel elke politieagent, rechercheur, advocaat of rechter
mee te maken heeft! Van allen weet de maffia wel iets en deze frustratie
wordt dan uitgespeeld op de kleine man of te wel de burger die simpel
wil leven.
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Bewijzen zijn er ten overvloede in onze gevangenissen en getuigenverklaringen zijn er genoeg zelfs die van het ombrengen van mondige
mensen in opdracht van de rechter in kwestie. Praten we nog niet over
het handelen van personen in en rond een Openbaar Ministerie wat zelf
zich schuldig maakt met het spelen en offeren van kinderen en wel een
van de rollen heeft om dat in de media en alternatieve media de kop in
te drukken. Personen zo diep in “the rabbit hole” dat ze alles moeten
doen om de waarheid te verdoezelen. Zelfs het blokken van die waarheid en valse verklaringen publiceren op een sociaal media is een van
de speeltjes. DAT is wat OM is wat een justitie is en waarom er veel
gefrustreerde politie en rechercheurs zijn die het afpersen naar hen toe,
afreageren op de burger.
Agenten die bezig zijn met het goede worden uit hun functies gezet
en vals beschuldigd met kinderrape of zogenaamde falen in een actie.
Mensen met een goed hart die kapot gemaakt worden door de grootste
criminele organisatie wat de gehele justitie is. Het is namelijk een organisatie die bestaat op machtsmisbruik, rape, offeren en kinderhandel.
DAT is wat de eerlijke agent niet meer aan kan en dat maakt van hen
bewust monsters want de tijden zijn toch gewelddadig? Nee, de tijden
zijn hetzelfde als al die jaren voorheen. We hebben alleen zogenaamde
rechtshandhavers die van iedereen een crimineel maakt om zo de handel
en wandel veilig te stellen. Wie zal er eens met de bezem hier doorheen
gaan? Want geloof me ook lokaal is het niet veel beter en wordt deze
beschermd door een zwaar corrupt Nederlands rechtssysteem wat vele
belangen heeft op de 6 eilanden. Belangen die men niet los wil laten omdat anders de Nederlandse economie wel eens zou kunnen gaan vallen.
Veel ligt op onze eilanden alleen we maken er geen (mis)gebruik van.
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De hedendaagse grote problemen worden gesmeed in de kamers van de
rechters, recherche, juristen en hun politiemacht.
John H Baselmans-Oracle
Written 30-01-2018

1160 Is vrijheid in de kunst verleden tijd?
Vandaag kwam ik onderstaand artikel tegen waar de Manchester Art
Gallery een schilderij genaamd Hylas And The Nymphs, van de hand van
Victoriaanse artiest J. W. Waterhouse, weggehaald heeft waar meerdere
jonge meisjes naakt op staan. Dit om discussies te vermijden of boze
personen zich op de hals te halen.
Maar juist nu moeten we boos zijn want, zoals je verder in het stuk hier
beneden kan lezen, zijn er vele schilderijen die dan op de nominatie staan
om deze achter slot en grendel te zetten en de kunstenaar de stempel te
geven dat hij een mogelijke pedofiel is.
In de 18de - 19de - 20ste eeuw was het uitbeelden van jong naakt een
zeer gewone vorm van schilderen en vastleggen. We zien dan ook in
zeer veel kerken en historische oude gebouwen vele afbeeldingen van
naakte baby’s, kinderen, jonge vrouwen. Gaan we deze allemaal overschilderen en kleren aangeven?
Wat zal men gaan doen met alle kunst uit de gouden eeuw? Een eeuw
waar nog moeilijk te zien was wie een mannetje of vrouwtje was en
waar letterlijk en figuurlijk iedereen met elkaar in bed lag en fokte als
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beesten. In die eeuwen was het uitbeelden van jonge kinderen en gave
lichamen een normale manier van expressie.
Hoever gaat men om zaken in het uiterste door te trekken en waar is
nog de vrijheid van creëren en vrije expressie? Als kunstenaar is het
dus nagenoeg onmogelijk nog naakt vast te leggen zeker als het te jong
er uit ziet. De wereld is werkelijk doorgeslagen en het is duidelijk dat
enkele zieke geesten zaken zoals de discussies over de slaven wereld
en joden vervolging uitspelen. De beurt is nu blijkbaar gevallen op de
kunstenaars die te jonge mensen geschilderd of vastgelegd hebben.
Dan de geheel andere kant:
Waarom is Hugh Hefner (Playboy) niet aangepakt toen hij op de voorpagina van Playboy een geheel naakte Brooke Shields, 10 jaar oud zette
(Zie watamula October 03 at 05:00am ‘Pedophile’ Hugh Hefner Was
Murdered)? Was dat kunst die wel mocht en in die tijd door meerdere
“kunstenaars” denkende aan Warholl, Picasso enz. gehanteerd en gebruikt werden?
Hoe ver gaan we?
Persoonlijk vind ik dat de vrijheid van kunst, door deze galerie actie,
sterk wordt aangetast. Als men alles wat geschilderd/getekend is en
waar naakt op voorkomt van baby’s tot jonge vrouwen, gaat opruimen,
verbergen en zelfs vernietigen is de vraag; hoever trek je dat nog verder
door? Het kan niet zo zijn dat door het compleet doorslaan van enkele
groepen, die nu alles zetten onder pedofilie en onder onzedelijk, de
vrijheid van een kunstenaar ingebonden wordt.
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Een kunstenaar creëert, verlegt grenzen en beeldt uit wat hij naar buiten wil brengen. Zaken die dan bij hem spelen, zaken die hem pakken.
Creëren gaat verder, is tijdloos en dat mag niet tegengehouden worden
door welke gedachtegang, groep, wet of regel dan ook. Door naakt te
schilderen/tekenen wil niet zeggen dat er automatisch een seksuele
verbintenis of daad aan gekoppeld is en ook niet dat deze persoon een
pedofiel moet zijn. Tijden veranderen maar slaan we niet te ver door?
Laat een kunstenaar creëren en zie nog steeds de schoonheid van wat
er je voorgehouden wordt.
John H Baselmans-Oracle
Het bewuste stuk
How long until the New Puritans stop us seeing all these treasures, asks
A.N. WILSON as Manchester Art Gallery removes a pre-Raphaelite
picture of naked nymphs
The heavy hand of political correctness has struck at one of the country’s
most important art collections in these unsettling times following the
Harvey Weinstein scandal.
The Manchester Art Gallery has removed from its walls one of its best
known and most popular paintings, Hylas And The Nymphs, by Victorian
artist J. W. Waterhouse, which features naked pubescent girls enticing
a handsome young man into a water pool. Postcards of the picture will
no longer be sold in the gallery’s shop.
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The gallery insists it is not banning the picture, painted in 1896, but
simply wants to provoke debate — to ‘prompt conversations about how
we display and interpret artworks’ and how to make them ‘relevant’ in
the 21st century.
Clare Gannaway, the gallery’s curator of contemporary art, said the
room where it was hung — entitled In Pursuit Of Beauty — perpetuated
‘outdated and damaging stories’ that ‘women are either femmes fatale
or passive bodies for male consumption’.
S1
- Falling foul of modern mores: J.W.Waterhour’s Hylas and The Nymphs
has been taken down for perpetuating ‘damaging stories’ of women +8
So all too predictably in today’s intolerant world, this ‘conversation’
turns out to be dogmatic and one-sided. We are being told by earnest
New Puritans that we should be ashamed of ourselves for even looking at this picture. You may not know the painting, but as soon as you
see it you will recognize it for what it is, a harmless bit of kitsch often
reproduced on posters and postcards.
No one has ever supposed it a great work of art. But like many Victorian paintings in the pre-Raphaelite style — Sir John Everett Millais’s
painting of Hamlet’s drowned Ophelia with her red hair floating in the
water behind her, is another example — Hylas And The Nymphs feels
comfortingly familiar. It is, I would argue, rather charming.
Yet because it depicts naked teenage girls, we will be told in this Manchester gallery’s ‘conversation’ that — far from being a harmless bit
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of titillation for Victorian businessmen, as was intended — the picture
is appalling evidence of how women have been exploited throughout
the ages.
S2
- Underage: One of Paul Gauguin’s depictions of a young Polynesian
girl with whom he slept +8
For a start, modern feminist taste is almost certain to consider the Greek
myth on which the painting is based to be highly offensive.
Hylas, a beautiful youth who some believed to be the gay lover of
Hercules, was a sailor searching for the Golden Fleece which would
allow the captain of his ship, the Argo, to be confirmed as king. He was
seduced from his life as an Argonaut by the nymphs who drew him into
the water for their gratification.
This, the feminists will point out, is every man’s sick fantasy — that
women are nymph-omaniacs just waiting to seduce us.
In addition, we will be told, the models used by Waterhouse for the
picture were exploited — they were the Victorian equivalents of those
skimpily clad waitresses and prostitutes at the Presidents Club, the menonly charity event at the Dorchester Hotel in London that shocked so
many modern sensibilities after claims they had been pawed and groped.
Many Victorian painters — like painters throughout European history —
chose poor, young working-class girls simply for their looks as models.
These women were street-wise and commonly worked as actresses or
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barmaids, but they also found employment in seedier walks of life and
were often forced into prostitution.
Waterhouse, so the conversation will go, exploited these women and
should be on the #MeToo blacklist, while those men who enjoy his
pictures are no better.
Once the gallery’s ‘conversation’ takes hold, why should it stop at
Hylas And The Nymphs? Next month, Tate Britain will hold a major
exhibition of Picasso, arguably the most interesting, certainly one of
the most arresting, painters of the 20th century — a giant, whatever
you think of him.
S3
- Erotically charged: Corregio’s Leda and the Swan graphically depicts
the seduction of a young girl by Zeus, king of the gods in the form of
a swan +8
One of the greatest works of modern art — a painting which changed
the entire direction in which 20th-century painting would go — is
Picasso’s Les Demoiselles d’Avignon, which hangs in the Museum of
Modern Art in New York. It depicts a group of prostitutes, shamelessly
disporting themselves rather like the nymphs of classical myth but far
more aggressively.
Picasso’s attitude to women was as politically incorrect as that of the
Presidents Club, only much, much kinkier. As he got into his stride, his
portraits of those he seduced — and there were hundreds — suggest a
view of women which was often downright nasty.
- The new world-

349

S4
- Landmark: Picasso’s Les Demoiselles d’Avignon shockingly depicts
prostitutes, but changed the course of modern art +8
Women’s mouths or their genitalia in his pictures are often jagged like
the claws of lobsters. He saw women as exploitative, manipulative,
destructive, just as many of us today would see his idea of women as
depraved. But this does not stop the pictures being great works of art.
I can see the argument leading to the point where the vociferous politically correct minority insist no painting can ‘objectify’ women, let
alone depict abuse by men.
Titian’s stupendous depiction of Tarquin And Lucretia on display in
the Fitzwilliam Museum in Cambridge (one of the greatest works of
Western Art) would be banned.
Painted by great Renaissance master in his 80s in 1571, it depicts the
violent moment Tarquin, son of the last king of Rome, raped Lucretia
after threatening to kill her if she rejected his advances. The next day
she exposed him and committed suicide, prompting the Romans to revolt and overthrow Tarquin’s father and establish the Roman Republic.
S5
- Violent: Titan depicts a brutal sexual assault in Tarquin and Lucretia,
on display in Cambridge +8
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No longer would we be allowed to see the white-breasted form of Venus
in Bronzino’s Allegory With Venus And Cupid in the National Gallery in
London, or the naked sculptures of homoerotic (under-age) male teenagers depicted in the stunning Greek sculpture galleries in the British
Museum. All because the taste police would tut-tut with disapproval.
You’d have to cover your eyes in Paris in case you had the misfortune to
see Edouard Manet’s celebrated Le Dejeuner Sur l’Herbe: what could be
more depraved and kinky than a fully clothed young man eating a picnic
with a totally naked young woman. Presumably, Manet was a member
of the Presidents Club? Almost certainly a friend of Harvey Weinstein.
Gauguin’s paintings of underage Polynesian girls with whom he had
slept; Correggio’s erotically charged Leda And The Swan; these would
be beyond the pale.
I can see modern puritanism reaching the point where it demands the
removal of all naked human forms in our art galleries and museums.
S6
- Naked beauty: Bronzino’s Allegory with Venus and Cupid in the
National Gallery +8
At my Oxford college, we used to smile at the puritanism of our Victorian
forebears. In the 18th century, Sir Joshua Reynolds, the greatest painter
of his day, executed some wonderful windows for the chapel. A hundred
years later, the Victorian Head of College ordered that the naked figure
of Adam be clothed like Tarzan in a leopard-skin.
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But the truth is that we are now far more puritanical than that Victorian
don. Because in our generation, we do not simply object to depictions of
nakedness. We take a high moral tone towards our ancestors and think
our attitude is always morally superior to theirs.
We should resist this philistinism with every ounce of energy we possess.
The history of Western Art began in fifth and fourth-century BC Athens,
when sculptors began to depict the naked human form.
The fifth century depiction of Athene by the greatest sculptor of antiquity,
Phidias, was much more than just a moment in the history of art. By
studying and depicting the human body, the Greeks made humanity itself
central to their society. From this sprang the study of philosophy, medicine, and politics — theirs is the cradle of all we believe to be civilised.
S7
- ‘Depraved and kinky’...but great art: Manet’s masterpiece Le Dejeuner
Sur L’Herbe shows fully clothed men picnicking with naked women +8
Of course there always have been unpleasant artists who exploited women and had perverse sexual tastes. Eric Gill, the great sculptor whose
statue of Shakespeare’s Prospero and Ariel adorns the entry to the BBC,
in Portland Place, London, was revealed 30 years ago to be a libidinous
sex pest who even slept with two of his own daughters.
But if we ban all works the politically correct brigade consider offensive, we will end up with the equivalent of Oliver Cromwell’s Puritans
smashing stained glass windows in Westminster Abbey or the Taliban
blowing up Buddhist statues because they are ‘idolatrous’.
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We should recognise that we are in the middle of a desperate cultural
clash. On the one hand, there is the civilised majority which looks back,
ultimately, to the Ancient Greeks for our view of politics, democracy
and intellectual freedom — a story that began with the celebration of
the human nude.
S8
- Naked beauty: Bronzino’s Allegory With Venus and Cupid in the
National Gallery
On the other hand are the philistine minority, who come in all sorts of
politically correct disguises, but who fundamentally wish to restrict
freedom of thought, coerce us and rewrite our history.
Yesterday, many expressed their anger at the gallery’s decision. In a post
on its website, self-proclaimed feminist Annas Eskander was outraged,
saying: ‘Do we not live in a liberal and civilised society where the job
of the curator is to enlighten, not to impose their own beliefs on others?’
Our conversation with Manchester Art Gallery should be a short one.
‘Waterhouse was a not very good, but quite charming, painter. His Hylas
And The Nymphs has many fans. Please put it back.’
Bron : http://www.dailymail.co.uk/
Written 02-02-2018
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1161 Organen, eigendom staat?
In Nederland hebben we momenteel de discussie over donor zijn van
organen. Tot op heden is het zo gegaan dat je een document kan laten
maken dat je bereid bent om organen af te staan (Codicil). Maar ondanks de grote handel is er een chronisch tekort aan organen. Ook de
laatste berichtgevingen en verklaringen van personen met “bijna dood”
ervaringen doen er niet goed aan wat er in de organenwereld spelende
en de werkelijk drijfveer is.
Natuurlijk een dood orgaan is niet interessant dus je ontleedt een persoon net voor deze sterft. Maar het kan ook zijn dat de organen eruit
genomen worden onder dwang. Zo worden mensen zwaar verminkt en
zelfs vermoord voor de organen. Weer andere doen deze organen duur
doorverkopen. Nederland en enkele hooggeplaatsten in de maatschappij
zijn de spil in de organenhandel rond de wereld. Het is Nederland die
vele duistere zaken weet af te schermen en soms ingenieuze constructies
weet te bedenken en de gehele orgaanhandel weet te legaliseren. De
drang van mensen, alles te doen voor geld in bepaalde landen, maakt
het dat er een ware handel is op de zwarte markt die dan wit gemaakt
wordt zodra het door Nederlandse handen verder de wereld ingaat.
Maar Nederland heeft een nog grotere handel voor ogen want er wordt
blijkbaar nog te weinig verdiend en de huidige manier van handel komt
duidelijk in gedrang. En dan is er weer Nederland die een vreselijk oud
recht, komend uit de hoogste groep der aarde, naar boven haalt en toe
wil passen. Zodra namelijk een kind geboren is, is men verplicht een
aangifte te doen bij de staat. Het kind wordt ingeschreven in hoofdletters als zijnde een bedrijf. Per direct kan de staat tientallen miljoenen
aan geld creëren. Zo wordt de ingeschrevene, via een sofie-nummer, per
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direct eigendom van de staat! De hoofdletters staan voor de coöperatie
en de persoon is vanaf dag één van zijn/haar geboorte eigendom niet van
de ouders maar van de staat. Bewijzen zijn er ten overvloede maar een
simpel bewijs is het verplicht inenten maar ook het verplicht scholen te
volgen van de kinderen! De wet (lees de staat) bepaalt!
Nu, met het gehele debat over organen, donor en het afgeven net voor je
dood van vitale delen van je lichaam is duidelijk geworden dat de zeer
lang ontkende betekenis van geboorteaangifte en de naam in hoofdletters, nu ook spelend is en vastgekoppeld wordt aan dat recht wat de
staat vast gaat leggen in de nieuwe donorwet. De staat is al eigenaar
van uw leven en heeft daar veel geld op gezet en nu claimt de staat ook
het vlees en het leven van je door te stellen dat iedereen na geboorte de
organen afstaat aan de staat zodra zij dat bepalen!
Gaan we op die manier lastige mensen opruimen?
Gaan we op die manier mensen niet geheel inzetbaar of gehandicapt
opruimen?
Gaan we op die manier lastige kinderen die we eerst een ADHD stempel
geven indammen?
Het is een lugubere gedachte maar het is een verlengde van wat er werkelijk gaande is. De Nederlandse staat eist openlijk elk levend wezen
op in haar land.
Proficiat Nederland, ook hier bent u de eerste die toegeeft dat een burger
niets meer is dan een (sofie)nummer en een “handel” van vlees en bloed.
John H Baselmans-Oracle
Written 03-02-2018
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1162 De dagelijkse moorden
Jaren geleden informeerde ik al over de vele moorden die gepleegd
worden en waarvan we de lijken niet zagen omdat ze netjes weggewerkt werden. Moorden omdat men niet op tijd betaalde, beloftes niet
nakwam of de handel niet liep zoals verwacht werd. De moorden zijn
massaal opgekomen omdat er een grote verschuiving is in de krachtsverhoudingen onder de maffia groepen. Deze krachtsverhouding is
geheel scheefgetrokken toen alle VDC documenten samen met veel
informatie van de AIVD naar de Colombiaanse hoek verhuisden. Vanaf
die dag was Nederland stil en werd ons voorgehouden dat het lekken
van deze gegevens wel meeviel en dat het weinig invloed zou hebben
op de gemeenschap.
Vanaf die dag is er namelijk WEL veel veranderd en heeft een zeer machtige groep, hoofdzakelijk uit Colombia, dagelijks mensen gestuurd naar
onze eilanden en gestationeerd. Met die komst van deze “regelaars” was
het moorden en het elimineren van lastige personen een dagelijks werk.
Om dit langere tijd onder een “low profile” te doen, werden de lijken
opgeruimd in putten, gaas omwikkeld in zee gedumpt of afgevoerd zeer
ver van de eilanden als het om een internationaal lastig persoon ging.
Campo werd de eerste basis waar huisgehouden werd en zelfs onder
de lokale maffia werd geadviseerd niet naar Campo te gaan omdat het
te gevaarlijk was. Later werd het de straat waar personen in wagens het
vuur openen op wel bekende mensen die hun schuld niet hadden voldaan.
De grote vraag is waarom doet onze minister van justitie Quincy Girigorie zo weinig?
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En dan kom je op een oud antwoord wat we ook al bij oude ministers
van justitie zagen. Het antwoord is dat deze minister mee moet doen
met al deze moorden en heel veel weg moet kijken van wat er werkelijk
gaande is. Er mag zeker geen paniek uitbreken dat vele zaken uit controle is en in handen is van de maffia die niet samenwerkt met justitie en
politiek maar hen simpel oplegt! De justitie en politiek en zo ook heer
Girigorie staan in dienst van de maffia daar de sterk nieuw opgekomen
Colombiaanse groep alle touwtjes in handen heeft. Zowel politiek als
justitieel zijn de belangrijkste kanalen in handen van deze zeer zware
maffia simpel omdat ze alle gegevens hebben van hun tegenstanders.
Ja, en dan ben je stil als je familie en jezelf onder druk staat. Het is dan
meedoen of zwijgen met de groep zoals al de vele huidige ministers,
onderzoekers en personen in justitie hebben gedaan. Of de andere optie
is, je boeltje pakken en zwijgen voor het leven wat je duidelijk ziet bij
deze ex-leden vanuit de politiek en justitie.
De dagelijkse moorden worden steeds brutaler en men wacht niet meer
af. Het is simpel betalen, belofte nakomen of anders de kogel. De kogel
gegeven met goedkeuring, zoals het laat aanzien, van justitie en hun
minister.
Piew…. Vele zullen nog gevuurd worden.
John H Baselmans-Oracle
Written 05-02-2018
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1163 Koninklijke Shell de coke cover
Soms vraag ik me af of de mens wel eens hun prut gebruiken wat boven
in die hoofden zit. Of is het zo dat deze prut zo gehersenspoeld is dat
men niet wil/kan denken.
Al geruime tijd gaat het er over of het Nederlandse koninklijkhuis gekoppeld is aan de coke en of te wel drugshandel! Nu, dat is bevestigd
meerdere malen in de geschiedenis.
Maar we gaan even naar het Koninklijke Shell begin en is het je niet
opgevallen wat de rol van de Koninklijke Shell is in de oranje geschiedenis? We weten, en de naam geeft het ook aan, dat de Shell een van
de grootste melkkoe is van het koninklijkhuis. Shell zit wereldwijd in
vele takken van de maatschappij en Shell weet overal megawinsten te
maken en dat onder het mom olie.
Maar we hadden in het verleden ook een Shell op Curaçao waar de eerste
gebouwen verrezen rond 1915 en waar van dag een de koninklijke Shell
mega veel geld maakte met, jawel olie via de wereldoorlogen. Zo wordt
dat ons voorgehouden via de geschiedenis die men vast heeft gezet. Maar
Shell deed meer, want we hadden al sinds 1880 een Shell in Nederlands
Indië (Indonesië). Kort daarop werd er een cocaïne fabriek in Amsterdam
opgericht die de cocaïne verwerkte van Java! Ook deze fabriek was met
het predictaat “koninklijk”. Wat frappant was dat pas in 1970 de fabriek
een naamswijziging onderging naar koninklijk AkzoNobel. Ook blijkt
uit de statuten dat er NOG STEEDS gewerkt wordt met cocaïne. Er staat
letterlijk in hun statuten; “het vervaardigen van chemische producten,
in hoofdzaak cocainum hydrochloricum en bijproducten en de verkoop
daarvan”! De reden voor deze naamsverandering was simpel dat de naam
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“cocaïne fabriek” niet meer verantwoord was in de huidige tijd en er
dus een andere naam gegeven moest worden aan dit beestje!
Maar komen we terug op de cocaïne handel van Shell Antillen. 1915
kwam de Shell op het eiland Curaçao maakte mega bedragen en de pot
werd rijkelijk gevuld. Doch er waren te veel pottenkijkers en niet alles
kon meer afgeschermd worden en zo verdwenen ze juli 1985. Verdwijnen
wil ook zeggen dat er geen terrein meer is waar het verboden is om als
pottenkijker te inspecteren! Zoals Shell een grote rol speelt in de coke
fabriek vanuit het Nederlands Indië was er ook een rol voor deze firma
allemaal onder de koninklijke vlag en zwaar beschermde terreinen op
het eiland Curaçao. Terreinen waar ook deze zware eisen waren maar
het dus “onveiliger” werd voor deze handel. Meerdere personen wisten
ondertussen van de “extra” handel van de vele tankerschepen die voeren
tussen Curaçao en Nederland.
Shell verdween van het eiland maar net voordat er een definitief afscheid
was en er geen vervoer meer was via de Shelltankers moest er een ZuidAmerikaans alternatief gevonden worden. Deze werd een jaar voor de
officiële sluiting van de raffinaderij gevonden en wel bij een groot project
op Curaçao. Een project die alle rechten kreeg en zelfs onbeperkt mocht
bouwen en vergunningen later wel eens geregeld werden! Het project
was opgezet door een ex-CIA agent waarvan het verleden gewist was
en plotsklaps als weldoener het eiland aan deed. Wat opmerkelijk is
dat deze CIA agent een persoonlijke vriend blijkt te zijn van toen nog
prins Alexander en de laatste verbleef regelmatig bij hem. Ze werden
regelmatig gespot. Het ging zelfs zover dat een bioloog die zag dat zij
aan het speervissen waren en er “vreemde” zaken gebeurden, foto’s
maakte en die doorgaf aan bepaalde instanties, voor het leven verbannen werd van het eiland!
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Het project smeet met geld en via een melding, die gedeponeerd is bij
de gouverneur, werd duidelijk dat er mega bedragen over de financiële
schermen gingen van dit project. De boekhouder die daar niet mee kon
leven werd met zijn leven bedreigd maar ook het leven onmogelijk gemaakt. Ook was er contacten met een Duitse kansler Merkel die ook al
in de kijker stond van vreemde verzekeringstransacties in Duitsland. De
koninklijke handel die wekelijks binnen komt via normaal Rotterdam
maar uitvalshaven Antwerpen ook gebruikt, is allemaal afkomstig van
witte poeder die dagelijks opgevist wordt door duikbootjes.
Weer wat later werd de koninklijke connectie duidelijk toen het project
zich ook nog eens “Koninklijk” ging noemen en de verbinding cocaïne,
oranjes en Shell geheel duidelijk werd.
De grootste handel van de oranjes is duidelijk cocaïne beschermd door
de koninklijke Shell en hun “koninklijke” projecten elders op deze aarde.
John H Baselmans-Oracle
Written 06-02-2018

1164 Het eerste tijdschrift heeft lef getoond
Al vele jaren schrijf ik over de gevaarlijke groep, die via smerige constructies en in eigen gelederen via ritualen, de wereld weet te beheersen.
Al loopt deze groep tot een 33 graad er is volgens de absolute top ook
nog een 34 graad. Op enkele plaatsen op de wereld bestaat er zelfs
loges die gaan tot een 102 graad! Men praat dan ook over de “hogere”
en de “lagere” graden in deze club. De vrijmetselarij is werkelijk de
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buffer tussen de elite en de ordinaire wereldbevolking. Zij zijn het die
Hitler, Stalin (noem ze maar op) op die plaatsen hebben gezet. Vanuit
hen kwam de jodenvervolging, vergassen en het uitmoorden van de
huidige wereldbevolking. Men schrijft er veel over in hun eigen ritualen
en geschriften. Zelf heb ik meegemaakt de handel in kinderen en het
misbruiken van kinderen door deze ziekelijke groep.
Het woordje “vrijmetselaar” werd in de algemene wereldpers alsmaar
vermeden en werd alleen aangehaald als het om een evenement ging
van deze “vrijmetselarij club”. De keren dat ik in mijn boeken uitbracht
en over de vuile praktijken van deze club schreef, werden deze boeken
en publicaties geboycot. Ik werd persoonlijk meerdere malen bedreigd
door leden van deze groep. Er heerst duidelijk een taboe om hun zaken
naar buiten te brengen.
Overduidelijk is dat de absolute top op deze aardbol alleen bereikbaar is
als je je begeeft in de kamers van de loges van deze vrijmetselarij club.
Je kunt de politiek niet in als je niet naar hun pijpen danst en je hebt als
zakenman geen lang leven als je niet direct of indirect naar hun node
handelt. Bewezen werd dat door mij keer op keer en vele voorvallen
zijn dan ook beschreven in mijn boeken.
Maar tijden veranderen en het is ongeveer 8 jaar geleden dat ik de vrijmetselarijtaboe doorbrak en er openlijk over ging schrijven. Nu 8 jaren
later was er deze regel in het blad Quote en het gaat over een miljonair
Cees Zwanenburg waarbij duidelijk een maçonsteek aan het vallen
is en er dit beschreven wordt door Quote: “Volgens de uitgesproken
vrijmetselaar tracht Slier de schade beperkt te houden.” Een zin in het
niets en de titel vrijmetselaar in het negatief neergezet!
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Maar vandaag kwam nog wat anders aan het licht van een andere maçon
en miljonair. In dit geval gaat het over twee hotels in Otrabanda en op
Westpunt, Curaçao, waar blijkt de weldoener meer schulden achter laat
dan dat hij aan het “weldoenen” was! Ik citeer het Antilliaaans Dagblad:
“Jacob Gelt Dekker en John Padget. Zij steken er al jaren geen geld
meer in, maar lieten wel een aanzienlijke leningenschuld bij de banken
(MCB en Girobank) en andere schulden achter.”!
Zo vrijmetselaar twee krijgt via een krant, die het zelf nog niet weet,
een aandacht die men liever niet ziet. Een krant die beheerd wordt, door
jawel, ook een maçon. Het is nu nog wachten op vrijmetselaar drie die
de muziekweldoener is van dit eiland.
Zeer opmerkelijk is dat alle drie de heren op de Quote lijst voorkomen
en nu in het nieuws staan met namen en toenamen en hun eerlijke club
niet zo goed presenteert.
Geduld en de waarheid openbaart zich keer op keer.
John H Baselmans-Oracle
Written 08-02-2018

1165 Ziektes, ziekzijn
Man je wordt er werkelijk ziek van alle artikelen over ziektes, inentingen
en mensen die bol staan van de kanker. Je kunt geen gesprek meer voeren of het gaat wel over een ongeneselijke ziekte of dat er een vreemde
ziekte is opgestoken en de personen binnen enkele dagen verdwijnen
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van de aardbodem! En dan vindt men gek dat dit allemaal gebeurt en
dat de wereld een rotte plaats is waar niet meer te leven valt. Wijzend
naar iedereen en alles heeft de schuld van wat er met de ziekencultuur
aan de hand is.
Verschillende boeken heb ik gewijd aan wat er gaande is en vele mensen probeer ik wakker te maken dat ziek zijn en ziektes hebben voor
95% aan jezelf ligt en zelf voor gekozen hebt! Ja, jij kiest, veelal in je
onderbewustzijn voor kanker, ongeneselijke ziekte, autisme of voor een
hartziekte! Jij bent diegene die jaren maar gevreten heeft wat op je pad
komt en geleefd hebt als een chemisch fabriek waar alles wat troep is
naar binnen gewerkt wordt om een pijntje hier of pijntje daar te vergeten. Praten we nog niet over die personen die zichzelf verminken met
tatoeages of met correcties allemaal omdat men “mooi” wil zijn en wil
lijken op die andere robot die die trend heeft gezet!
En dan gaat de tijd spelen, het lichaam is uitgevochten en het lichaam
gaat zich weren en zet een definitieve rem op het leven van die persoon!
Het is genoeg geweest en de chemische beerput is vol! “Mevrouw,
meneer u heeft kanker of het hart heeft het begeven en of de werking
van uw hersenen laat te wensen over” het bericht wat menig harten en
werelden stil laat staan. “Helaas u heeft nog maar even te leven!” En dan
paniek in de tent, men slaat om en iedereen gaat spiritueel doen en begint
groenvoer te eten. Het redmiddel wat het leven dan nog moet verlengen.
Waarom hebben de Amish bijvoorbeeld weinig of geen last van Autisme,
Verlammingen, Kanker of Hartfalen? Hetzelfde zien we bij monniken
en stammen diep weggetrokken in oerwouden en hun leven beleven
volgens de wetten van de natuur. Deze mensen komen op aarde en leven
met de aarde, gebruiken de natuur en zaken die voor de “westerlingen”
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onaanvaardbaar of onmogelijk zijn. Hun levensstijl is veelal primitief
en uit de tijd volgens onze standaarden. Zij zijn het wel die bezig zijn
met de krachten van de natuur waar drugs op natuurlijke basis normaal
zijn. Het kan ook zoals de Amish het leven beleven en dat onder zeer
strikte regels, regelmaat, geen junkfood, geen chemische injecties, geen
onnodige stress en hulpmiddelen! Men leeft een puur leven. De natuur
en haar energie, de bron van het leven.
En ja hoor, daar is al weer een mail met een of andere ziekte weer aangewakkerd door een vrij leven onder de rook van chemie en kunst eten.
De bewijzen zijn er ten overvloede, een dokter/arts/specialist is geen
genezer maar een sociaal werker die iedereen een stempel geeft van wat
hij heeft. 15 jaren heb ik geen gebruik gemaakt van deze sociale werkers
en simpel omdat ik redelijk op tijd nog de stap heb kunnen maken naar
een gezond leven en geen verafgoding van welke ziekte dan ook.
Ziektes, jij bent de bron! Het is jouw lichaam die alleen aan de noodrem
trekt en laat weten, voelen of beleven dat je duidelijk niet aan de wetten
van het leven houdt. Jij bent de bron, waarom bepaal jij dan ook niet
hoe jij dit leven wilt volbrengen?
John H Baselmans-Oracle
Written 08-02-2018

1166 Kinderhandel cq moord
Zelf heb ik het mee mogen maken, twee personen die mij benaderden
om kinderen, zonder enige band met ouders of familie, te leveren. Twee
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leden van de Nederlandse vrijmetselarij uit de regio van het koninklijkhuis die kinderen “verhandelden” via de Nederlandse defensie! Dat
allemaal onder het glibberig verhaaltje dat deze kinderen een betere
toekomst zouden krijgen.
Het moesten kinderen zijn die reeds een moeilijk leven hadden. Zij
zou dan een beter leven geboden worden. Dit wel aan de andere kant
van de wereld met als reden dat ze zo een nieuwe verse start konden
maken! Ja, kinderen van Curaçao werden verscheept naar Indonesië en
kinderen van die hoek van de wereld zouden naar marine basis Parera,
Curaçao gestuurd worden.
Toen ze doorhadden dat ik geen kinderen kon leveren want ik was niet
verbonden aan een tehuis, werd mijn leven een hel.
Nu komt een verklaring afgenomen door heer Ross Kemp op mijn pad
en zie hier, een film van een van die personen, Mr. Kahn genaamd, die
een handelaar is in de smerige kinderhandel rond de wereld. Hij doet
mee volgens hem omdat hij bang is voor zijn eigen leven. Wat mij
verwonderde was zijn pet, wat “Caracas” zegt en het zou lijken dat hij
wonend is in ons buurland Venezuela. Maar de gehele opname lijkt
meer Indonesië/India ook gezien de gesproken taal. Opmerkelijk lijkt
de rol van de CID die deze man laat handelen en het is diezelfde CID
die mij bedreigde toen ik aangifte deed over het voorstel wat ik kreeg.
Toen ik heer Kemp zag na het interview, zag ik mezelf die dag dat ik
het voorstel kreeg om kinderen te gaan leveren voor deze vieze Vrijmetselarij club. Onmachtig, geschokt en vol pijn bleef ik zitten op mijn
porch dat dit mensen onder elkaar doen voor een handel die ongeveer
8500 dollar per kind oplevert. Als dit voorval weer naar boven komt in
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een of andere situatie dan hoor ik in gedachten de woorden terug van
ons gesprek en weet dan dat dit geluiden zijn vanuit een vieze huidige
wereld waar een kinderleven niets waard is.
Zelfs aangiftes verdwijnen en het enige als je voor kinderrechten opkomt
is, is dat de wereld nooit meer hetzelfde zal zijn.
https://vimeo.com/255247388
HUMAN TRAFFICKER ADMITS TO KILLING OVER 400 CHILDREN IN VIDEO CONFESSION
With special thanks to Ross Kemp, a British investigative journalist.
Written 11-02-2018

1167 Een reden om een persoon op te sluiten
We worden ermee dood gegooid, psychologische testen. Waar je ook
komt of waar je ook probeert werk te vinden je moet naar een halve gare
die als een zombie achter een tafel hangt die dan jou gaat evalueren of je
wel normaal bent! Zo hebben we ook de staat die samen werkt met de
vele, meestal verzonnen termen “rijks psychiaters” om zo de mensen op
te sluiten, weg te werken of hun leven onmogelijk te maken. Eenmaal
de stempel ben je voor het leven getekend. Het eindresultaat van hun
bevindingen is definitief. Je krijgt via hen een label die voor je leven
lang als een ongeneselijke ziekte achter je mee hobbelt. We noemen er
maar eens enkele;
ODD “Oppositional Defiant Disorder” of te wel “Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis” (OOG)
DSM “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”
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ADHD “Attention deficit hyperactivity disorder” (ADD)
PDD “Pervasive Developmental Disorders”
PDD-NOS “Not Otherwise Specified” (NAO) “Niet Anderszins Omschreven”
BPD Borderline Personality Disorder
S5
Maar wat zeggen deze “eeuwige” stempels van het leven?
Duidelijk is zeker dat de mensen die zo’n stempel krijgen een andere
kijk hebben op het leven, of een andere visie dan wat als “norm” gezet
is in deze maatschappij. Men is ooo zo snel met het labelen van deze
personen. Deze “stempel” geeft de reden voor het systeem om dan deze
mensen te drogeren of compleet weg te houden van het systeem wat in
hun ogen gezien wordt als perfectie. Zie de rechtszittingen waar veelal
een “rapport” gepresenteerd wordt wat de staat van die persoon vindt.
Is hij toerekeningsvatbaar?
Is hij wel bij zijn positieven?
Weet hij/zij waar deze mee bezig is?
En dan moeten deze vragen beantwoord worden door een persoon die
zichzelf “normaal” acht en meent te weten wat normaal of abnormaal
gedrag is. Veelal ziet men dolgedraaide personen die zich psychiaters
noemen en betaald worden om andere voor het leven te veroordelen.
Wat is normaal?
Wat is toerekeningsvatbaar?
Normaal, is dat meelopen, ja en amen zeggen op alles wat voorgehouden
en opgedragen wordt?
Is normaal zijn alleen als je in de rij blijft lopen die weer andere bepalen?
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Toerekeningsvatbaar; Bent u dat, heer psycholoog als voor uw ogen uw
bloedeigen kind verkracht wordt en later afgeslacht? Kunt u bepalen
achter uw bureau hoe men dan op dat moment zal moeten reageren?
Dat als er het grootste onrecht gaande is?
Alle psychische termen en de clowns die veel geld maken om deze labels op te plakken zijn ontstaan omdat de staat vindt dat op die manier
mensen opgeruimd kunnen worden. De personen die hieraan meewerken
zijn in mijn ogen een van de grootste misdadigers van deze tijd. Ik denk
dat we eerst maar eens moeten gaan kijken wat “normaal gedrag” is
bij de mens en wat we dan gaan doen aan die personen die werkelijk
buiten hun boekje gaan! Laten we eens een evaluatie maken van al
die personen die vele vuile zaken beschermen zoals rechters, justitie,
politici, regeerders en doctoren/specialisten. Laten we beginnen met de
stempel vast te maken en het noemen; HGZG (Hersenloze, Gewetenloze,
Ziekelijke Geesten).
John H Baselmans-Oracle
Written 13-02-2018

1168 De wereld van de maçons
Februari 2018, op één dag twee opmerkelijke mededelingen plus een
soap.
Zweden gaat cash geld verbieden!
Nederland is waar elke inwoner automatisch zijn/haar lichaam kwijt is
voor donorschap!

368

- OMNIS 5 -

En als lang lopende soap; In Engeland is al een tijd gaande het welles
nietes spelletje rond de Brexit!
Maar wat valt op? Waarom zijn het deze landen die overal voorop willen lopen? We weten dat zeer zeker in Engeland maar ook in Nederland
de machtigste der vrijmetselarij top zetelen. Nu is Zweden al lang ook
een van de zeer stille krachten achter deze organisatie maar zeker niet
onbeduidend. Langzaam maar zeker zien we dus in deze landen van de
maçons meer en meer zaken doorgevoerd worden die al vele jaren in
hun geschriften gepropageerd worden.
Zweden
Is de eerste die het cash geld gaat uitbannen.
“Slaaf zal gij worden afhankelijk van het geldsysteem wat wij bepalen”.
Nederland
Is het eerste land waar de inwoners van dat land geen zeggenschap meer
hebben over hun eigen lichaam, je bent wettelijk eigendom van de staat
en je organen zijn van de staat.
Hier wordt duidelijk de nieuwe wetgeving onder de reeds 10 jaren geleden herschreven grondwet uitgevoerd waar de burgers geen rechten
meer hebben en alleen plichten.
Verder nog twee berichten en is er iets wat jullie opvalt?
- “Fred Teeven hoeft als voormalig officier van justitie voor de Criminele
Inlichtingendienst (CID) niet het achterste van zijn tong te laten zien in
een zaak rond een prostitutienetwerk van jongens.”
- “Oud-staatssecretaris Fred Teeven aan de slag in de jeugdzorg.”
En zo beschermt de vrijmetselarij hun leden.
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Engeland
Het land wat wereldwijd de kern is van de vrijmetselarij en bang is
opgeslokt te gaan worden door een Europese gemeenschap die zo vele
privileges af zal nemen van de nu op één na absolute heerser van de
maçon groep.
In de protocollen van Sion was een van de eerste keren dat er te veel
naar buiten kwam wat de vrijmetselarij van plan is met de mensheid.
De maçon club heeft financieel maar ook materieel alles via, onder andere, een joodse gemeenschap in handen. Via de absolute heerser in het
Vaticaan, die bestuurd wordt door de Jezuïeten, wordt alles maar zeer
zeker volgens hun gestelde schema, ingevoerd op de diverse plaatsen
die het voortouw moeten gaan trekken.
Maar we hebben ook een Amerika, het eens zo machtige land. Waarom
is deze een muur om zichzelf aan het bouwen? Bescherming? Voor wat?
En waar zijn de triljarden die niet beschreven worden in de financiële
boeken rond en op de wereld? Dan praten we nog niet over het ineens
heftig opkomende discussie over een platte aarde! Eens de vele hele oude
geschriften gezien die soms stukje voor stukje lekken en een bol al laten
zien vanaf dag één dat de mensheid zaken kon beschrijven? Waarom
laait deze discussie keer op keer weer op en dat met bedreigingen en
zelfs oorlogen? Hoe ziet de oudste clubjes van onze planeet deze aarde?
Ja, en dan zie je een afbeelding van een bol gezien door die “goden”
die we nu nog vereren in diverse vormen. De bol in hun hand ver boven
de mensheid verheven, vastgelegd in vele hiërogliefen en geschriften.
En dan komen we op onze club de vrijmetselarij die ook deze bol vereren
en alles van hun in een cirkel plaatsen betekenend een aardbol. Zo zien
we de “bol” of te wel de “cirkel” in vele sektes en groepen voorkomen
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omdat ze deze vanuit de oude geloven en de vele goden weten waar en
wat de kern is van deze aarde. Bij het lezen van vele van hun geschriften
blijkt dat de wijsheid van de huidige vrijmetselarij geschoeid is op deze
zeer oude geschriften, bijvoorbeeld die van de Anunnakis, en wist men
toen weldegelijk hoe de aarde eruit zag vanuit de ruimte. Het ruimte
reizen is nooit een probleem geweest en vele zeer oude rotstekeningen
en hiërogliefen bevestigen dat. En dan kom ik op een ander punt “Waren goden kosmonauten”. Want men weet vanuit de oude goden dat de
aarde een bol is en bol zal blijven zolang er een bestaan is weggelegd
voor deze aarde.
Het is nu de verdeeldheid die de kracht van de mens individueel moet
aantasten. Iedereen moet ruzie hebben want zo is er geen eenheid en dus
ook geen macht. We nemen hen het recht af van; zelf te bepalen, wat te
doen met hun lichaam, hoe men een ander beloont (betaalt) en het recht
tot welke gemeenschap men wil behoren. Er moet weer controle zijn. En
zo is op deze aardbol een ding duidelijk; de ware goden zijn momenteel
nog verdwenen. Het waren die goden die de wereld in handen hadden en
maakten zoals in de tijd de mens onder de Anunnakis, dat de mens weer
gezet wordt waar hij voor bestemd is; slaaf zijn en volgen! Die tijd en
macht is men weer aan het creëren en we geven als “onderdanen” hen
er alle macht toe. Het zijn hen die onze energie nodig hebben!
Lees simpel de oude geschriften, zie de vele oude afbeeldingen en zie
waar we volgens de goden vandaan komen, waar we voor en op leven.
De oude geschriften openbaren de waarheid, de kracht en het leven.
Verdeeldheid is alles wat aan het spelen is.
John H Baselmans-Oracle
Written 14-02-2018
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1169 Prik, plop
Vannacht was een van de nachten waarin dimensies zich schaarden in
een lijn. De deur was open naar alles waar en wat je maar wilde zijn.
Een nacht moeilijk te beschrijven zeker omdat ik eigenlijk nooit zonder
woorden ben. Zelfs nu, in de morgen, is het moeilijk uit mijn woorden te
komen en te beschrijven wat ik meegemaakt heb. Zelfs nu is het moeilijk
alles te beschrijven wat er vannacht is gebeurd want de werelden waren
één en het was een vreemde reis die ik bewust heb mee mogen maken
en zelfs met een zeer duidelijke boodschap kwam.
Het was shiften tussen vele levens, shiften tussen vele mensen en vele
situaties. Ja, dromen zetten je in een situatie en je beleeft die dan net of
je er op dat moment midden in zit. Vannacht was anders en zeer vreemde
gewaarwording omdat het een nacht was waar op de minuut dat ik ging
slapen tot het opstaan, die volgende morgen, niet even wakker ben geweest en niet de diverse stages heb beleefd als normaal is bij het slapen.
De werelden waren allemaal zeer echt en ze waren logisch opgebouwd
zoals de mens ze doorgaans beleeft. Toen, op het laatste, belandde ik
in een wereld die zo perfect was en waar vanuit de boodschap kwam
van; eigen creëren en een eigen leven in welke dimensie dan ook. Ik
vroeg de persoon die me de ideale wereld liet zien en begeleidde in deze
dimensie waarom alles zo perfect was en er in elke situatie van deze
dimensie alles juist afliep net zoals het in een perfecte wereld geschetst
wordt? Hij bleef stil en er kwam een tweede vraag van mij; Waarom is
van alles wat zo perfect is en ik nu maar één exemplaar van aanwezig
zie en elk voorval loopt zo perfect?
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En toen; prik, pop het was tijd om op te staan en te gaan werken aan
de dag van vandaag.
John H Baselmans-Oracle
Written 15-02-2018

1170 De ware reden achter de oorlog in Irak
Bagdad, 10 april 2003, Amerika valt Irak binnen.
3 weken na de inval waren het de Amerikanen die meenden dat ze het
land moesten besturen. Er werd geplunderd en iedereen probeerde
alles wat waarde was te bemachtigen. Maar opmerkelijk was wel de
roof in het nationale museum waar “onbekenden” specifieke oudheden
uit het museum haalden. Wat bleek was dat bepaalde tabletten over de
geschiedenis, over goden en hun volkeren werden meegenomen die
veelal over de tijd ging dat de Anunnaki zich vestigden op aarde vanuit
het niets in het deel van Irak.
Op deze tabletten stond vreemd genoeg net de geschiedenis van de
Anunnaki die ongeveer 400.000 jaren geleden op aarde kwamen en
volgens vele geschriften de voorlopers van de mens waren. Anunnaki
zijn “goden” wezens komende vanaf de planeet Nibiru zoekend naar
overleving en goud. Het waren de Anunnaki die ongeveer 300.000 jaren
geleden de eerste DNA manipulatie deed om de mens te creëren. Mensen
die voor hen moesten gaan werken als wat we nu noemen “slaven”. Uit
de oude geschriften blijkt dat de mens altijd slaaf is geweest en geconstrueerd is voor werken.
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Juist net in deze kortstondige oorlog werden deze belangrijke tabletten
van de Anunnaki uit het museum gestolen. Gestolen door een speciale
eenheid, met oordopjes geconnecteerd met de buitenwereld, die door
zware beveiligingen en dikke deuren wisten te breken om deze specifieke tabletten weg te nemen! Nog opmerkelijker was dat tot de dag van
vandaag de ware geschiedenis verzwegen wordt die over de Anunnaki
en het ontstaan van de mensheid bestaat. Voor zover weet niemand waar
de tabletten zijn gebleven en wie de speciale eenheid was die tijdens een
korte oorlog naar een museum ging en deze zeer belangrijke tabletten
stal. De sleutel van het ontstaan van de mensheid is blijkbaar verdwenen
naar het onbekende.
De Irak oorlog lijkt steeds meer te zijn gegaan om deze tabletten in
bezit te krijgen dan dat het om olie ging. De Anunnaki die op het punt
van terugkeer staan, hebben duidelijk iets te maken met deze oorlog.
Wanneer gaat de ware geschiedenis van de mensheid geopenbaard
worden? Tot dusver worden alle films en alle informatie verscholen,
verboden en afgeschermd. Zijn het de Anunnaki zelf die dit doen of is
het de absolute top van deze aarde afstammelingen van deze Anunnaki
voorvaderen die alles boycotten?
Een klein detail; Zie hoelang de elite vanuit een bepaalde hoek blijven
leven!
John H Baselmans-Oracle
Written 15-02-2018
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1171 Ons eilandje misbruikt voor grootse zaken
Al meerdere malen haalde ik aan wat er gaande is boven onze hoofden
en op de uiterste punt van ons eiland genaamd “Westpunt”. Na jaren
aangevoerd te hebben dat het “niet pluis” is op dat deel van het eiland
en dat zelfs medewerkers van landsradio aangaven dat er vreemde
apparatuur in de 3 bollen staan op westpunt, is dan eindelijk de aap
uit de mouw gekomen of te wel de waarheid is naar boven gekomen.
We praten namelijk over: “Tracking and Data Relay Satellite System
(TDRSS) American communications satellites (each called a Tracking
and data relay satellite (TDRS)) and ground stations. The most recent
generation of satellites provides ground reception rates of 6 Mbit/s in
the S-band and 800 Mbit/s in the Ku- and Ka-bands. This is mainly
used by the US military.”
Deze bollen staan op meerdere plaatsen van onze aarde en kunnen dus
voor militaire doeleinde ingezet worden. Er zijn zelfs plaatsen bekend
vanwaar men weet dat weermanipulatie via satellieten via deze bollen gestuurd wordt en dat ook deze bollen gebruikt worden in oorlogstijd voor
spionage! Dan denk ik aan spionage en manipulatie naar Venezuela toe.
En zo is er eindelijk het bewijs van de voorvallen die ik persoonlijk heb
mogen aanschouwen boven ons huis en waar zeer vreemde zaken zoals
weer maar ook straling spelen op ons eiland. Zie maar eens de vreemde
frequenties die op ons eiland spelen. Zie dan maar eens de kracht van
de Ku en Ka band!
Mensen ons eiland wordt gebruikt om oorlog te voeren maar ook om
met weer te spelen en er is geen een instantie die iets kan doen omdat de
Amerikanen het mogen van de Nederlandse regering die bepalen wat er
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op onze eilanden gedaan kan worden! En dan raar vinden dat president
Maduro maatregelen neemt tegen deze eilanden?
John H Baselmans-Oracle
Written 16-02-2018

1172 Schiet neer!!
We zijn weer in de dagen dat iedereen de monden vol hebben over de
agressie onder de jeugd. Het korte lontje bij de jongeren is ongelofelijk.
Ze dulden geen tegenspraak en zeker geen tegenwerking en anders…..
is het dreigen, schreeuwen en als het dan niet lukt steken of schieten.
Nu zijn er ook vele fake meldingen en op het nieuws zie je meldingen
van schietpartijen die duidelijk blijken dat ze opgezet zijn. Het bericht
is fake en er moet meer verdeeldheid komen. Maar dan nog zie je in
je naaste omgeving dat er wel een of ander dolgedraaide tiener grijpt
naar agressie en als het dan niet lukt een wapen! Er bestaat geen praten
meer en zeker niet samen uit een probleem komen. Men is meteen op
de tenen getrapt als zaken niet lukken of tegen zitten. Hetzelfde zie je
ook zo bij relaties die niet willen klikken zoals de romantische boer het
gedacht had! Lukt het niet dan schieten we er op los.
En dan zien we de ouderen met elkaar praten onbegrijpelijk over hoe het
allemaal mogelijk is. Juist dan vraag ik me af of deze oudere mensen
wel op deze wereld nog leven. Want hebben pa en ma gezien wat er
allemaal op de computer te zien en te volgen is voor de huidige jeugd?
Hebben pa en ma al die gewelddadige films gezien in cartoon vorm
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voor de kinderen? Hebben pa en ma al die spelletjes gezien waar het
alsmaar over “killen” gaat en dat de jeugd niet meer het verschil ziet
tussen realiteit en fake? Zien pa en ma van tegenwoordig niet dat de
kinderen door het te druk hebben van hun ouders, niet meer praten en
als de jeugd praat er maar weinig tegenspraak geduld wordt?
Herinner je het spel “mens erg je niet” nog? Het ergerlijk spel dat je
altijd net voordat je gewonnen hebt je pion kwijt raakt en opnieuw moet
beginnen? Het lijkt mij eens een goede opvoeding dat je elk kind dat
spel laat spelen en als deze dan zonder kwaad te worden kan voltooien,
kun je zeggen dat je een kind hebt dat zich weet te beheersen. Gooi
bijvoorbeeld ook eens die portable telefoons op een hoop en laat je
kinderen eens een dag met elkaar praten, discussiëren en samen eens
iets aankaarten en kijk dan hoever je bloedeigen kind klaar is voor een
maatschappij. Een maatschappij die met elkaar gaat werken, overleggen
en opbouwen. Nu leven we in de tijd van neerschieten, vermoorden en
elkaar afmaken, vol haat, nijd, pijn en eenzaamheid.
Kill hem! Kill de agressie!
John H Baselmans-Oracle
Written 16-02-2018

1173 “OMVOLKING”
Een verboden woord
De term ‘omvolking’ is in oorsprong Duits ‘Umvolkung’ en was in
zwang bij de nazi’s. Er werd gedoeld op het grootschalige raszuivering- The new world-
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programma’s die de nazi’s ondernamen.
De beschrijving die Wikipedia verbood:
‘Omvolking’ een term die gebruikt wordt om aan te geven dat een autochtone bevolking, met behulp van bepaalde regeringsleiders, vervangen/
verdrongen word. Omvolking komt
momenteel voor in diverse Europese landen. Voormalige Oostbloklanden
met name Poten, Hongar?e, Roemenië en Bulgarije weigeren hordes
illegale migranten toe te laten en door middel van hekwerken en grensbewaking de grenzen pot dicht houden. Deze genoemde landen worden
door de andere Europese landen o.a Duitsland en Frankr?k onder druk
gezet om hun grenzen te openen en toe te staan dat rovende en gewelddadige Afrikaanse gelukszoekers hun landen overstromen.
Wat vreemd is dat het Duitse woord ‘Umvolkung’ wel bestaat in deze
bekrompen gemeenschap!
Is Wikipedia misschien een platform wat in handen is van de joodse
gemeenschap?
In het verleden had ik eens problemen met het woordje “heil” waar
enkele simpele zielen ook al begonnen te zaniken over de Duitse oorlog.
Het gaat verder en verder en steeds meer krijgt de joodse gemeenschap
de wereldbevolking in hun macht.
John H Baselmans-Oracle
Written 16-02-2018
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1174 Interviews
Al geruime tijd word ik gevraagd om interviews af te geven via de
diverse (A)sociale media.
Personen die in een keer allemaal journalist zijn en de waarheid wel
eens naar buiten gaan brengen. Natuurlijk, het is ieders goed recht maar
wat kan men vragen aan een ander persoon als men niet weet waarom
deze video techniek in een keer toegevoegd is aan al die (A)sociale
media kanalen?
Zoals de ware geïnformeerde personen weten sta ik sinds 2010 onder
curatele van diverse veiligheidsdiensten. Antillen, Nederland en Amerika
hebben alles wat rond mij gaande is in kaart gebracht en wisten op een
gegeven moment precies wat ik allemaal deed, mijn contacten waren,
financieel en privé wisten ze zelfs hoe laat ik naar bed ging en in welke
kamer ik lag! Men wist mij te vertellen wie die persoon was die met een
geweer op me gericht stond midden in de nacht in die tijd!
Wat bleek, zeer veel werd achterhaald via mijn telefoon wat ik begreep
van “insiders” die ik ken als informanten voor het werk wat ik doe. Mijn
portable was gewoon een van de punten die in het systeem zorgde dat
men alles van mij wist. Dus even wat veranderingen aanbrengen in mijn
persoonlijke vrijheden. De portable werd terug gebracht naar een simpel
nauwelijks te tracen oude Nokia die alleen via paalgegevens (mits de
batterij actief is) na te gaan is waar je bent.
Nu, met de high tech Iphones is het precies zoals het systeem het wil.
Men weet precies wat men doet, waar men is en hoe je denkt want al
je postings, al je messages zijn zeer gemakkelijk terug te tracen en zo
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ook de filmpjes en je uitspraken! En nu krijgen we slimme gasten die
alsmaar filmpjes en interviews maken en de waarheid wel eens naar
buiten zullen gaan brengen!! SLIM mensen, het in de kaart spelen van
je tegenstander die zogenaamd “voorkennis” heeft maar in werkelijkheid
simpel met je mee loopt en weet wat, wie en hoe je bent! Ik kan niet
geloven dat mensen niet weten wat een Iphone inhoudt en niet inzien
dat ze werkelijk samenspannen en een verlengde zijn van de wereld der
symbolen of te wel de wereld van de vrijmetselarij en hun templars.
Blijf filmen, blijf dat ding (je chip) dag en nacht in je hand bij je dragen
en je blijft slaaf van het systeem waar je denkt van losgerukt te zijn.
John H Baselmans-Oracle
Written 19-02-2018

1175 Informatieblindheid
We zijn in het tijdperk beland waar informatie over en weer via vele
kanalen de ether in worden geslingerd. Was het jaren geleden dat we
afhankelijk waren van een beperkt aantal kanalen is het nu dat praktisch
elke persoon met een internetverbinding de ether vol smijt met zogenaamde waarheden, liefde, haat en nijd.
Ik schreef er al eerder over dat we bedolven worden met veel informatie die of nutteloos, of vals, of verkeerd is. Daarnaast hebben we het
probleem dat door de grote stroom van informatie de mensen het niet
meer weten te plaatsen en te beoordelen. Zegt de een de aarde is bol, de
ander loopt te schreeuwen dat hij plat is. Zegt de een de moordpartijen
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op school zijn fake de ander heeft hele verhalen hoe familieleden het
leven ontnomen is. Het is een ware oorlog aan informatie die momenteel
heerst op deze aardbol.
Het enige waar het in resulteert is dat er steeds meer mensen tegenover
elkaar gaan staan in plaats van samen er uit proberen te komen. Maar
ook zien we dat de huidige jeugd zo overtuigd is van hun eigen kennis,
ego en het weten van dat ze bij het minste geringste grijpen naar agressiviteit tot zelfs vermoorden toe.
Deze gehele onrust komt maar door een ding en dat is dat zeer veel
mensen informatieblind zijn en zaken niet meer weten te beoordelen
laat staan in te zien wat er werkelijk gaande is in de desbetreffende informatie die op hun pad komt. Vele mensen zijn compleet lamgeslagen,
blind en compleet paranoia omdat ze niet meer het ware plaatje kunnen
zien. Men is totaal beland in een wereld van de zombies en een wereld
die zeer gemakkelijk in te pakken is door een kleine (elitaire) groep.
Als je het ware nieuws niet meer kan onderscheiden van het vele fakenieuws is het einde dus werkelijk aan het spelen. En zie dan de sociale
media wat voor 99% bol staat van fake nieuws en mensen die dag in
en dag uit elkaar in de haren aan het vliegen zijn en zo elke tijd van
nog normaal denken totaal spenderen aan welles nietes spelletjes zoals
kinderen in een kleuterklas.
Het ware nieuws filteren en gaan gebruiken zou ons kunnen helpen
helaas dat station is gepasseerd en we dalen af als een straaljager in de
maatschappelijke beerput waar de derde lachende is; de absolute top die
sterker en sterker worden omdat weinige doorhebben waar ze mee bezig
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zijn. Die ware informatie is verloren geraakt in de massa shitberichten
en vele lezen er overheen.
Slaapt beste mensen slaapt en u heeft zelf meegedaan aan de algehele
ondergang door uw eigen ogen gezien maar niet opgemerkt!
John H Baselmans-Oracle
Written 21-02-2018

1176 Ook jij
Je zit op school en alles wat jij denkt wordt bijgeschaafd, afgebroken
of zelfs verboden.
Jouw weg is niet de weg die door het systeem geapprecieerd wordt en
zeker niet getolereerd om zaken “anders” aan te pakken. Er worden vele
jaren op je ingepraat en afgestraft met slechte punten en waarderingen als
je niet de weg afhandelt zoals het schoolsysteem het eist. Het is zaak om
goede punten te halen en te zorgen zoveel mogelijk onderwijs en scholen
te volgen want dat is de graadmeter dat je volgens de maatschappij de
hoogste inkomen hebt en de meeste zekerheid in je leven. Hoe hoger
op de ladder hoe hoger het genot van geld, luxe en ego.
Het is een vast gegeven dat veelal de beste leerlingen de beste kans hebben in de maatschappij. Laten we het even op een rijtje zetten;
Je doet je studie en zorgt dat je zo hoog mogelijk de scholen doorloopt.
Goede punten en de beste van de klas. De vervolgstudies worden steeds
gedetailleerder en steeds smaller in de weg die geleerd moet worden.
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Ga je nu de wetenschap in of de elektronische kant of in de medische
of juridische wereld, men moet gaan “specialiseren”. En dan ben je op
het punt dat de weg doorlopen is en de papieren binnen zijn en je bent
geslepen voor dat vak/dat deel te gaan doen in het totale systeem.
Komend in de ware wereld van werken met collega’s zie je hoe ver je al
gevormd bent door het schoolsysteem en dat het een praktische onmogelijkheid is om je kinderdroom nog uit te gaan voeren. De kaarten in de
ware maatschappij liggen “anders” en je ziet en maakt mee dat kennis
van zaken en inzicht niet de weg is om zaken te bereiken in deze wereld.
Men krijgt de zware les vanuit de praktijk waar doorslepen gasten je
gaan vertellen wat wel en wat niet te doen. Je doet mee aan de party’s,
de gesprekken van deze “meerderen” want je probeert zo op die manier
zo hoog mogelijk te komen want je gaat er vanuit hoe hoger in de top
hoe meer je te zeggen krijgt. Door te slijmen, wringen en zaken uitvoeren, die soms niet juist aanvoelen, weet je jezelf op te werken naar de
hogere treden in het geheel. Men betrekt je bij zaken die je tegen staan
en steeds slechter aanvoelen maar je moet mee doen omdat je bij de top
wil gaan horen. Zaken zoals die in het bedrijfsleven maar ook politiek en
juridische wereld gaan. Door mee te doen en je in de kijker te werken,
door extra inzet, komt de dag dat jouw hoogste punt is bereikt. Voor de
een is het lager dan bij de ander maar je krijgt voor het eerst door van
hoe hoog je ook bent je blijft het sloofje van de top.
Wil je in de ware top zitten is een ding overduidelijk en dat is, je neemt
het tabletje wat op dat feest je gegeven wordt. Je snuift wat er op de
tafels ligt of je drinkt wat in je glas geschonken wordt. Je doet mee
aan de extravagante party’s en de vele ongure zaken met jonge dames
en kinderen. Je weet dat alles van je wordt vastgelegd op camera’s
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en je wordt gezien door de top. Je moet mee doen want de dag dat je
niet aanwezig bent zal je door een organisatie achter de CID voor je
leven ongelukkig worden gemaakt en je zal verdwijnen! Dat met al je
diploma’s en knowhow!
Zakenwereld, politiek, justitie en de gehele top heeft elkaar zo in de tang
en ondanks dat je mee doet in deze top, hoe je er ook ingerold bent en
zo’n mooie principes en dromen had, ze breken je en je zal belanden
zoals vele ex-bankdirecteurs, ex-politici, vele ex-rechercheurs en oud
ex-justitiële medewerkers!
Wat men op school leert, is het aanvaarden van wat je meerdere je voorhoudt en doe je dat niet heb je een slecht punt en is er geen toekomst,
geen droom. Zelfs een Bill Gates en de zogenaamde vrije ondernemers
en succesverhalen zijn gebonden aan wat de top hen voorhoudt en van
hen verwachten. Zelfs mevrouw Kaag formuleerde het zeer mooi “Het
was een zakelijke overweging”! Vele musici, atleten en bekende mensen
vallen omdat ze de druk en het toedienen van de nodige vieze zaken
niet langer kunnen dragen.
Ja, ook jij wordt er ingetrokken! Open eens je ogen en zie wat er vanuit
je werk, omgeving, gezin gebeurt om jou in het gareel te houden volgens
de regels, wetten en verslavingen aangeleerd vanuit jouw opleiding.
OOK JIJ!
John H Baselmans-Oracle
Written 22-02-2018
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1177 De nieuwe grondwet komt boven water
Er werd in Nederland gestemd over afschaffen van het referendum.
Natuurlijk werd deze aangenomen omdat de Nederlandse bevolking niet
op de hoogte is van de nieuwe grondwet geschreven in Syntax Grammar die al sinds ruim 6 jaren geleden opereert langs de oude, overigens
illegale, grondwet.
Het werd ruim 6 jaren geleden al naar buiten gebracht door een van de
hoogste graden van de freemasons dat vele grondwetten, contracten,
patenten en copyrights herschreven waren en door vele landen heimelijk
in werking waren gesteld.
We konden al merken dat er, zeker in de laatste jaren, in rechtbanken
duidelijk verschil was in uitspraken voor dezelfde delicten en waar de
elite met kennis van de nieuwe grondwet en de daaraan gekoppelde
strafrechten vrijgesproken werden maar de arme sloebers voor langere
tijd veroordeeld werden of weggewerkt werden via het boekje. Ook zag
je dat er in een keer een grote verschuiving was van aandelen maar ook
in bezit zijn van zeer belangrijke copyrights en patenten. Want ruim 6
jaren geleden vervielen de meeste van hen en werden snel opgeëist in
de nieuwere wettelijke vorm. Voorbeelden zijn: Het handboek van de
freemasons dat nu in handen is van een privé persoon maar ook die
persoon bezit de rechten van de momenteel verouderde Amerikaanse
vlag! Toen dat gebeurde kwam Amerika plotsklaps met een vernieuwd
ontwerp van waar wel de rechten weer op het land rusten!
Wereldwijd moeten nu op een snel tempo vele privileges teruggedraaid
worden net zoals het afschaffen van het referendum en zo ook verdere
vrijheden die nu allemaal op de schop staan.
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De politiek kan niets anders en de show moet nu laten zien dat het
een soort onmacht is wat overigens klopt want de zaken zijn al lang
vastgelegd in die nieuwe grondwet met de daaraan gekoppelde verdere
boeken der recht.
De totale chaos, de vele shootings, oorlogen en vele onzinnige nieuwtjes
op sociale media maken dat nu al deze zaken via een achterdeur binnen
komen, afgehandeld worden en zo in werking treden. Er gaat volgens de
Syntax Grammar herschrijver nog vele verrassingen komen, want zoals
hij ook weet als top freemason, het is nu de tijd om de zaak voorgoed
vast te zetten voor de wereld zoals deze groep het al besproken heeft,
onder andere tijdens de protocollen van Zion (Sion).
Slaap zacht in de wereld waar de elite alles al in kannen en kruiken
hebben.
John H Baselmans-Oracle
Written 22-02-2018

1178 De drie TDRS / TDRSS bollen
Allereerst wil ik het Antilliaans Dagblad feliciteren met hun ‘onderzoek’
gepubliceerd 23-2-2018 (zie artikel, http://antilliaansdagblad.com/
nieuws-menu/17207-satellietkoepels-van-particulier).
Maar heren dames redactie als u onderzoek doet is het niet zo dat men
dan bij die instantie navraagt die de telecommunicatie moet controleren
en registreren?
386

- OMNIS 5 -

Nu, ik was al geruime tijd zeer sceptisch over wat er op Westpunt staat
en dat zeker als we als we naar boven kijken in onze lucht en zeer regelmatig ‘vreemde’ zaken zien gebeuren. Ook toen ik de metingen zag
van zeer vreemde frequenties ontkwam ik er niet aan dat het van een
krachtige bron moet komen. Dit is doorgegeven destijds aan Bureau
Telecommunicatie.
Nu kwam ik al geruime tijd geleden een persoon tegen die controles
moet doen voor ons gouvernement op van alles wat telecommunicatie
is. Ik gooide het balletje op van “o, dan komt u ook in die bollen hier
verderop”. Deze persoon bevestigde het en vertelde dat er veel te zien
was in die bollen. De persoon ging verder; “het is maar een zeer klein
deeltje wat ik ‘mag’ controleren!! De rest weet ik werkelijk niet waar
het voor dient en ook niet wat het verder te doen heeft in deze bollen”.
Opmerkelijk als de instantie die alles in de hand moet houden wat telecommunicatie is, niet mag controleren en niet weet wat het allemaal is
wat men ziet! Er was duidelijk opgedragen zich niet te bemoeien wat er
verder in die bollen gebeurde! “Het was zeer geavanceerde apparatuur
die ik zag die ver boven mijn kennis was” liet deze persoon nog los.
Goed, een deels bevestiging een deels nog meer raadsels. Want waarom
wordt elk device wat zendt of ontvangt gecontroleerd en in de bollen
moet men wegkijken van de moeilijke apparatuur?
Het antwoord kreeg ik niet veel later van 2 druk pratende personen die
vlak naast me zaten in een gelegenheid. Het bleken wat later in het gesprek 2 FOL clowns te zijn die wel enkele bepaalde termen aanhaalde
die vreselijk similar zijn met de letters waar ik hierboven mee begonnen
ben. Thuis gekomen ben ik gaan zoeken en bleek dat deze apparatuur
rond de wereld aanwezig is voor spionage. Er stond nog een foto bij- The new world-
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geplaatst en je gelooft het niet, ik zag 3 bollen similar als die hier op
het eiland staan.
Nu is er dus journalistiek onderzoek gedaan en is netjes gevraagd aan
diverse instanties van “Kunt u me vertellen van wie die bollen zijn en
wat doen ze”? Nu beste redactie denkt u werkelijk dat men dan gaat
zeggen “ Ja dat zijn spionage bollen en worden gebruikt door Amerika
om Venezuela dwars te liggen!!” Geloof me, over enkele jaren zullen we
hier meer over kunnen lezen in de cables van het Amerikaans consulaat
die dan weer op straat liggen via Wikileaks want AD heeft de vraag
gesteld en dat moet gerapporteerd worden.
Ik heb vanuit 3 monden de bevestiging dat het niet pluis is met die
bollen. Dan hebben we de vreemde verschijnselen in de diepe nacht
boven onze hoofden en niet te vergeten de vele frequenties die ver boven
‘normaal’ liggen. Het gaat tijd worden dat de waarheid naar buiten gaat
komen en wat onze eilanden en bevolking in getrokken worden door
vuile oorlogszuchtige buitenlands tuig. Heer Maduro u heeft gelijk, de
leugen is groot en het ziet er naar uit dat Nederland onze eilanden offert
voor dit vuile spel.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Curacao
Niets met staat te maken?
ORBCOMM en duidelijke spionage firma vanuit Amerika
Buiten dat we op hun eigen homepage (https://www.orbcomm.com/
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en/industries/government/government-and-military-asset-tracking )
kunnen lezen de connectie van ORBCOMM en het Amerikaanse leger
zien we ook veel beschreven in een boek genaamd “het inofficiële
spionage boek”
- Das inoffizielle Satelliten-Spionage-Buch: Geheime Nachrichten aus
dem All - Wetterbilder Live empfangen - Illegale Sender auf UHF - ...
von ORBCOMM- und Navigationssatelliten
Viele Satelliten übertragen nicht nur die üblichen Fernseh- und Radioprogramme, sondern auch viele inoffizielle Dienste sowie Informationen
und Fernsehbilder, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Die
Palette reicht von Funksprüchen, Telefongesprächen, verschiedensten
Datenübertragungen und geheimen Radiosendern über aktuelle Wetterbilder bis hin zu Videoüberspielungen für Rundfunkanstalten - und
das nahezu weltweit. Sie können beispielsweise Sportereignisse in
HDTV-Qualität live und zum Nulltarif sehen - und das ganz legal. Selbst
Funkpiraten auf Militärsatelliten, die sich Sicherheitslücken zunutze
machen, können Sie abhören. Dieses Buch sagt Ihnen, wie Sie zielgerichtet vorgehen, damit der Empfang der vielen verborgenen Inhalte,
auch von weitgehend unbekannten Satelliten, problemlos klappt. Egal,
ob Sat-Schüssel oder Breitbandantenne, der Autor erläutert, welche
Antenne Sie mit dem Empfänger oder Receiver richtig verdrahten und
wie Sie bei schwachen Signalpegeln die Koaxialkabelverluste ausgleichen. Bei speziellen Receivern verrät das Buch, wie Sie ein Optimum
an Empfangsleistung aus den Geräten herausholen. Damit Sie beim
Satelliten-Scan tatsächlich einen maximalen Signalertrag einfahren,
erhalten Sie viele Tipps zu Betriebstechnik, Antennenaufbau und anderen Praxisbereichen. Sie erfahren, welche Abstimmschritte und welche
Modulationsart beim Scannen im Einzelfall anzuraten sind, wie Sie
ein mangelhaftes Audio zielgerichtet optimieren oder den Empfang
- The new world-
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im C-Band mit großen Sat-Schüsseln stemmen. Da viele inoffizielle
Dienste nur zu bestimmten Zeiten “on air” sind, informiert das Buch
über aussichtsreiche Empfangszeiten und Internetadressen, auf denen Sie
aktuelle Empfangsdaten abrufen können. Listen mit Satellitenpositionen
und -frequenzen sowie Ergebnisse aus Empfangstests in Mitteleuropa
runden die Informationen ab und sind zugleich eine zusätzliche Hilfe
für die eigene Stationssuche.
Gaan we een stukje verder, zien we het gerommel met frequenties door
deze firma.
- Satellitenwelt - VHF Satelliten-Frequenzliste
Orbcomm, 4800bps SDPSK 20W Kanal S-1 .... Orbcomm, 57,6kBit/s
OQPSK 50kHz Bandbreite, aller 900ms ein Durchgang von 100ms
zur Kontrollstation 5W ..... PCM-TMS (Puls-Code-Modulation/TimeMultiplexed Switch) mit ca.70kHz Bandbreite (Rückkehrfähiger
Spionage-Foto-Satellit mit Filmkapsel, Funktionsende ...
- 100.000 Mhz bis 144.000 Mhz - Heinz-Kratz Düsseldorf
Transit 5B-5 (unmodulierter Träger vom toten Navigationssatellit).
136,77. FM. Noaa 12 (Noaa D) Wettersatellit. 136,9. AM. ACARS
Europa Zusätzlich. 137. 144. Beweglicher Flugdienst (Luft Boden).
Military, NATO). 137,2. 137,8. FM. Orbcomm FM 01-36 (Spionage
Ortung). Uplink auf 148.00-150.05 MHz mit 2400bps. 137,3.
- Frequenzen - 1. CB Funkclub Zwickau eV
Sep 26, 2009 - Orbcomm FM 01-36 (Spionage Ortung) Uplink auf
148.00-150.05 MHz mit 2400bps. 137,300. FM. Meteor 3-5 Wettersatellit. 137,350. FM. Noaa 15 (Noaa K) Wettersatellit. 137,400. FM. Meteor
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2-21 Wettersatellit (Okean 1-4 russische Wettersatelliten). 137,500. FM.
Noaa 12 (Noaa D) Wettersatellit. 137,620.
Uit een lijst van spionagemiddelen Sv?t špionáže werd ook ORBCOMM
genoemd.
- .. disguised cameras, ?muchal, detectors, electronic surveillance,
evo220, espionage, eavesdropping, FM stereo, ghz, gigahertz, gizmo,
hat camera, ham radio, ... Macrocell, MSC,Orbcomm, p?enosová
Ook in het Oostblok was ORBCOMM actief en daar lezen we dit over.
Sympathisierungen in der Presse, Besuch der Diktatoren im Ostblock
und Maulwurfsdienste für die Spionage aus dem Osten waren die
flankierenden Strategien. Gut, hat das nie funktioniert hat, ...... Freude
herrscht auch bei der Firma Orbcomm, die sich bei diesem Flug 11
wichtige Satelliten hat lancieren lassen. Auf www.
En dan hebben we dit nog waar ook ORBCOMM een rol speelde!
www.njrs.nl/NJRS40GK
Aug 24, 2014 - een ietwat geheimzinnig ruimte-spionage project met
een ... Zes Orbcomm satellieten werden op 14 juli in een baan om de ...
Orbcomm communicatiesatellieten weggeschoten worden in een omloopbaan op ongeveer 640 kilometer hoogte. De lancering had eigenlijk
in begin mei moeten plaatsvinden ...
En dan praten we over een “privé organisatie”!
Het is duidelijk dat heer Adriaens en de toenmalige regering goed be-
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lazerd is geweest of moet heer Adriaens rond deze verplicht liegen en
liever zijn mond houden wat er werkelijk gaande is in die bollen van
Westpunt?
Duidelijk is dat er veel verzwegen wordt en dat het niet een privé organisatie is maar een firma gelinkt aan de Amerikaanse defensie!
Heer Maduro, Amerika is werkelijk bezig om u te laten vallen.
John H Baselmans-Oracle
Written 23-02-2018

1179 Een simpele vraag voor alle flat earthers
Op het moment, dat ik deze vraag stelde, was de wereldpopulatie
7,604,173,641 mensen.
We hebben diverse mogendheden geregistreerd die de ruimte in kunnen
gaan op grote hoogte en zelfs wat zij beweren naar andere planeten en
sterrenstelsels. Namelijk 9 mogendheden: Rusland, Amerika, Frankrijk,
Japan, China, Indië, Israël en Noord Korea. Van de ruim 7.6 miljard
mensen zijn er zo’n honderdduizend die beweren dat er een platte aarde
is. Van al die verschillende landen zelfs grote vijanden van elkaar en de
overgebleven 7.5 miljard mensen is er niet één persoon die één foto kan
laten lekken vanuit de ruimte waar de aarde anders te zien is dan dat de
manipulatie agentschap NASA volgens flat earthers is?
Alle wetenschappers, alle bedrijven die met technologie te maken heb392
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ben rond en om de aarde houden stevig hun mond dicht en niet één kan
1 foto lekken van de ware aarde?
Is de indoctrinatie zo overweldigend?
Is de mensheid van alle rassen alle kleuren in een keer zo eensgezind?
En dan praat men onder de flat earthers over waarheid, eensgezindheid
en liefde!
Zie hoe eensgezind 7.5 miljard mensen zijn!
Wat willen jullie nog meer?
Wil je meer weten wat er achter de waarheid zit, lees dan dit gratis boek
maar eens en ga eens denken.
Dimensies (Uit de cyclus van het energieniale leven)
ISBN 978-1-365-87087-3
http://www.johnbaselmans.com/Downloads/Books/Dimensies_Download.pdf
John H Baselmans-Oracle
Written 24-02-2018

1180 Officiële verklaring; waarneming van de aarde
mei 2000
Een waarneming neergezet door ondergetekende; Johannes Henricus Baselmans, wonende te Dokterstuin 237, Curaçao, hier neerzet.
Waarneming(en) die ondergetekende bereid is deze notarieel maar ook
onder ede te verklaren.
- The new world-
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Inleiding van ondergetekende waarom deze nu gegeven wordt.
Gisteren lanceerde ondergetekende, na vele stukken gelezen te hebben
en vele bedreigingen en over en weer gescheld, het stuk “Een simpele
vraag voor alle flat earthers”. Het was de simpele vraag waarom de
totale wereldbevolking van 7.6 miljard mensen het eens is dat de aarde
nagenoeg rond is en dat er een beperkt groepje van, wat zij aangeven,
rond de 100.000 mensen die menen dat 7.5 miljard mensen gehersenspoeld, dom en achterlijk zijn want de aarde is volgens hen plat. Na
ook deze discussie werd weer duidelijk dat alle punten die aangehaald
werden of niet ter zake waren (om af te leiden) of er argumenten kwamen die nergens op sloegen. Op het einde van de discussie begon men
te schelden, dreigen en kwam er enkel nog maar onzin uit de monden
van vele van hen. Kost wat kost moet blijkbaar hun stelling als waarheid
worden aangenomen.
Toen ondergetekende nog een tweede stuk schreef over de 66 km die
“toevallig” de meting was die gisteren 24 februari 2018 was gehouden,
vloog de gehele illuminati familie over het scherm! Het was duidelijk
dat de groep weinig bij te zetten heeft in de bewering dat de aarde plat is.
Doch ondergetekende blijft open staan voor bewijs en vroeg dus om
beeldmateriaal en of papieren die bewijs kunnen leveren dat de vorm
van de aarde anders is dan alsmaar ons voorgehouden wordt. Buiten
redactioneel een stuk van een professor Auguste Piccard werd er helaas
verder geen bewijs voorgelegd en liep het weer uit op een overvloed
van niet kloppende getallen zonder bewijs of logica.
In zijn boek “Dimensies” is ondergetekende diep ingegaan wat er gaande
is volgens hem in het universum en ons menselijk leven en denken. Deze
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zaken zijn uitvoerig beschreven en ondergetekende wil de volgende
waarneming dan ook officieel vastleggen voor wie het betreft of kan
gebruiken voor welk doel dan ook.
Ondergetekende John H. Baselmans gegeven titel Oracle verklaart het
volgende:
Doordat ondergetekende zijn werk uitstrekte vanuit Curaçao naar Europa en Amerika, zat ondergetekende vaak in een vliegtuig. Dat om zo
te komen waar hij nodig was. Het was het jaar 2000 in de maand mei
en ondergetekende was in Europa en moest terug naar Curaçao. Deze
vlucht was een businessclass vlucht en een van mijn kennissen was
werkzaam in de cockpit wat altijd zeer interessant is want dan is er een
mogelijkheid dat je even een bezoekje kan afleggen in dit deel van de
Boeing 747 genaamd Troepiaal.
Op een gegeven moment werd ons verteld dat we hoger zouden gaan
vliegen omdat er ver voor ons een storm zich aan het ontwikkelen was
waar men niet omheen wilde maar overheen. Dat kon volgens de piloot
omdat we met de stroming meevlogen en er zo genoeg brandstof was.
Op een gegeven moment zag ondergetekende dat er aangegeven werd
dat we op 11.8 km hoogte zaten wat een van de eerste keren is dat hij dat
mee had gemaakt. Normaal is de hoogte van intercontinentale vluchten
rond de 10 km.
Zittend op het bovendek bij het raam was er een geweldig overzicht
over een aardig deel van het aardoppervlak en doordat we de storm
nog niet waren genaderd en alles helder was (nauwelijks wolken) was
het uitzicht fenomenaal. Dat was kennelijk ook omdat we net vanuit de
donkere naar het licht gingen. Net op dat moment werd ondergetekende
gehaald om in de cockpit te gaan en daar zag hij in de cockpit het op- The new world-
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komen van de zon, de diverse lagen van de atmosfeer en het geweldige
blauw wat zwarter werd hoe hoger je keek. Wat overduidelijk te zien
was tijdens dit alles, was dat er een duidelijk bolling waarneembaar
was. Een bolling die ondergetekende tot vandaag laat geloven dat deze
de ronding van de aarde is.
Lezend het persbericht van professor Auguste Piccard die ongeveer 15
km boven de aarde was, praat deze man over een “mogelijke” platte
aarde met opstaande randen. Als kanttekening moet vermeld worden dat
deze man grote technische problemen had met zijn ballon en zuurstof.
Dit alles zet ondergetekende aan het denken want een professor ziet net 3
km hoger een platte aarde met opstaande randen en ondergetekende met
simpel twee ogen ziet overduidelijk de bolling door zowel het raampje
in zijn stoel als in de cockpit van een Boeing 747.
In waarheid opgemaakt en willend onder ede te verklaren;
Johannes Henricus Baselmans - Oracle
Dokterstuin 237, Curaçao
Nederlandse Antillen
Written 25-02-2018

1181 Hoe ver kan men met het blote oog kijken?
Volgens een expert is er deze berekening
In goede weersomstandigheden (geen mist en dergelijke), kan je, als je
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oog zich 1.70 meter boven het zeepeil bevindt, min of meer 5 kilometer
ver zien.
Er bestaat een vuistregel en een formule (opgesteld aan de hand van
driehoeksmeetkunde) om de afstand tot de (zogenaamde geometrische
of echte) horizon te bepalen, die je kan vinden door te klikken op de
bijgevoegde link.
Maar er is ook een optisch effect, dat het gevolg is van de niet-homogene
dichtheid van de lucht in de atmosfeer.
Dat effect zorgt voor een afbuiging van de lichtstralen, waardoor je
eigenlijk verder kan zien dan de geometrische horizon: dat noemt men
de visuele horizon. Dit effect kan je volgens wikipedia corrigeren aan
de hand van de correctiefactor 1.2.
Hieronder vind je een tabel met (schattingen van) getalwaarden van de
afstand tot de horizon voor verschillende hoogtes boven de zeespiegel:
hoogte h [m] | afstand tot geometrische horizon [km] | afstand tot visuele
horizon [km]
1.7 | 4.7 | 5.1
10 | 11.3 | 12.4
25 | 17.8 | 19.6
50 | 25.2 | 27.6
100 | 35.7 | 39.1
250 | 56.4 | 61.8
500 | 79.8 | 87.4
10000 (vliegtuig)| 357.1 | 391.2
Nu is de afstand Venezuela-Curacao 70 km
Dan praat men in een keer over gezichtsbedrog!
- The new world-
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Definitie
Gezichtsbedrog of een optische illusie is iets wat het oog waarneemt,
dat door de hersenen anders geïnterpreteerd wordt.
Gezichtsbedrog toont meestal eigenschappen van ons visueel perceptiesysteem aan, de mechanismen in de hersenen die grotendeels bepalen
wat wij menen waar te nemen.
Zijn deze fotos in lokale kranten!
Is dit dan “gezichtsbedrog” vastgelegd op een gevoelige plaat?
Venezuela
Written 25-02-2018

1182 HET EXPERIMENT
Vanaf donderdag was ik bewust een topic gestart in de sociale media
waarvan ik wist dat dit precies zou gaan bewijzen wat er gaande is met
de mensheid in gedrag en de werelden.
Het is allemaal voor mijn nieuwste boek wat zal gaan over de aarde,
mens en de ware wereld.
Boven verwachting waren deze dagen een waar succes. Totdat ik gisteren
de discussie sloot en over 46 A4tjes aan commentaren, dreigementen,
bewijzen en vele valse uit verband getrokken getallen nu in mijn bezit
zijn.
Het is ongelofelijk waar de mens toe in staat is en in wat voor werel(den)
men leeft.
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Ik had de juiste groep getriggerd dat was duidelijk!
Het waren even zware dagen omdat ik weer eens lange uren achter het
scherm zat om de discussies op gang te houden en beetje in goede banen
te leiden maar het was de moeite waard.
Buiten dat experiment was ik bezig met de voorbereiding van de spionage zaak op onze eilanden door de Amerikanen naar Venezuela toe en
heb alle zaken klaar moeten maken voor mijn 1 uur lang TV interview
bij CBA hier op het eiland om 17:00 uur.
Veel werk was het allemaal maar het gaf wel voldoening want de spelers
in mijn experiment hebben geweldig werk geleverd. Met daarnaast de
TV voorbereidingen maakte dat deze laatste dagen een werkelijk weinig
slapen en hard werken dagen waren.
Voor alle participanten HARTELIJK DANK en je gaat het allemaal mooi
terug lezen in het nieuwste boek en begrijpen dat ik zeer belangrijke
bewijzen nu in handen heb van waar ik al vele jaren mee bezig ben.
Tot 17:00 uur, voor een nieuwe bladzijde in mijn leven, het leven van
de spionage.
John H. Baselmans-Oracle
Voor streaming https://cur.watch/live/cba
Written 26-02-2018
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1183 De grootste leugen achter de justitiële deuren
Ooit heb je het wel eens gehoord, het woordje “regiezitting”. Als je op
gaat zoeken wat voor dat woord staat lees je dit:
“Een regiezitting in de Nederlandse rechtsgang is een zitting van een
rechtbank of gerechtshof ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van een rechtszaak. Regiezittingen worden gehouden bij gecompliceerde zaken. Aan zo’n regiezitting nemen de procespartijen deel.
Bij een strafzaak zijn dat de officier van justitie en de verdediging. De
onderwerpen die tijdens de zitting aan de orde komen betreffen de stand
van het onderzoek, en met name de vraag of aanvullend onderzoek zoals
het horen van getuigen gewenst is voordat de inhoudelijke behandeling
van de zaak begint. De rechtbank neemt aan de hand hiervan beslissingen
over de verdere procedure in de procesgang.”
Nu heb ik met diverse regiezittingen mee te maken gehad en heel simpel
omschreven is een regiezitting niets meer en ook niets minder dan het op
een akkoordje gooien zoals de corrupte raven achter de hooggeplaatste
banken (justitie) het willen zien.
Persoonlijk maakte ik mee dat er bepaalde corrupte officieren, leden
van het gerecht en Openbaar Ministerie niet mochten worden vernoemd.
Personen die vele documenten hadden vervalst, jongens gemarteld en
bewijs hadden verduisterd of vervalst! We mochten geen van deze zaken
aanhalen in het proces om hun veroordeling aan te vechten. Deden we
dat wel dan zouden we “strafpunten” krijgen en de jongens zouden hun
onterechte straf moeten uitzitten! Het was een waslijst waar het NIET
over mocht gaan en er waren maar enkele wegen die aangehaald mochten worden zonder maar naar de vervalsers, martelaren te suggereren.
400
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Een regiezitting is; dat het gerecht veilig gaat stellen dat er geen geheimen naar buiten komen van hoog geplaatste personen in de juridische
wereld! Een regiezitting is waar ook gesteld wordt wat er maar aangehaald mag worden als je de kans krijgt om een hoog geplaatst persoon
als getuige op roept. Zo worden in een regiezitting alles duidelijk neer
gezet waar het NIET over mag gaan. Regie staat simpel voor de opgelegde weg, tekst en veroordeling!
Stel dat je in een moordzaak waar een directeur van een multinational
op gaat roepen om te getuigen en er zou uitkomen dat zijn verhaal
vervalst is en meneer zelf de opdrachtgever is? Stel dat je een politicus
laat getuigen en er komt uit dat het juist vanuit zijn departement/partij
komt. Dat alles wordt ingedekt. Bij kindermisbruik zal men geen heilig
boontje als een pastoor of bisschop oproepen als getuige want de kans
is zeer groot dat deze zich gaat verpraten. Hetzelfde is dat men zelden
een rechter of een officier van justitie in de getuigenbank laat staan want
de kans dat hij de verkeerde woorden los laat is heel groot.
Mocht men in een regiezitting toch toelaten om een bepaalde hooggeplaatste te laten staan als getuige, dan gaat het om een vast gelegde
statement af te ratelen wat men van buiten moet leren. Al het andere
wordt dan afgedaan als beroepsgeheim of niet ter zake doende en de
rechter slaat het af en laat delen van de tekst schrappen uit het verslag.
Een regiezitting is het ordinair afdwingen van justitiële machtshebbers
dat zij veilig achter de gesloten deuren blijven. Vergeet niet ze moeten
meedoen al de vuile offeringen, ritualen en diverse clubjes te beschermen
anders is hun langste tijd als rechter, officier of medewerker geweest en
gaan ze verdwijnen in vergetelheid.
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Hoor je dat er een regiezitting is dan weet je dat er een deal gesloten
wordt en het vonnis al is bepaald! Dat is het zogenaamde democratisch
recht en dat is waar de maffia, kinderhandel, kindermisbruik en drugswereld de vele ongure praktijken in stand weten te houden. Simpel,
vele zaken zijn al vastgelegd achter gesloten deuren en beklonken in
een regiezitting.
Bron: Eigen ervaring in diverse grote zaken.
John H Baselmans-Oracle
Written 02-03-2018

1184 De maatschappij die de vrijheid van de kunst aan
banden heeft gelegd
-

Ik ben geen kunstenaar.
Ik ben geen schrijver.
Ik ben geen Oracle.
Ik besta niet als mens.

Daarom word ik geboycot door de lokale kunstwereld/pers
en maatschappij en zo ook in de atelierroute.
Mijn atelier staat 24/7 open mijn kunstboeken en cursussen worden
dag en nacht gelezen.
Vele Belgische en Nederlandse scholen gebruiken mijn boeken voor
hun kunstklassen.
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Maar Ik ben geen mens.
Ik ben te mondig.
Ik ben een last.

En dan hoor je niet bij de huichelachtige corrupte wereld!
De maatschappij die de vrijheid van de kunst aan banden heeft gelegd.
Het is wel mijn werk vanuit mijn hart en ziel vastgelegd op
schrift, papier, steen en hout voor eeuwig.
Written 04-03-2018

1185 Experts in kinderleed
Momenteel hebben we “experts” die menen kindermisbruik slachtoffers
voor de sociaal media te moeten halen en hen het woord te laten doen.
Een nobele actie soms, maar kloppen die getuigenverhalen wel?
Door ruim 35 jaren gewerkt te hebben in veel kinderleedzaken en met
veel misbruikte kinderen is het duidelijk dat vele slachtofferverhalen
NIET geheel of helemaal niet kloppen. Veel van de kinderen weten niet
meer wat waarheid is of verzinsel.
Zelf maakte ik mee dat een kind na een interview keihard mij vertelde
dat ze het geld nodig had; “ik heb het merendeels verzonnen wat er in
dat interview is gezegd!”
Uit ervaring heb ik vele malen meegemaakt dat er een duidelijke andere
kant van het verhaal is en er vele ouderen in problemen zijn gekomen
door valse aangiftes van kinderen.
- The new world-
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Men moet oppassen wat men doet want vele weten duidelijk niet waar
ze mee bezig zijn.
John H Baselmans-Oracle
Written 13-02-2018

1186 Onze jeugd
Wij zijn allemaal oude vastgeroeste wezens die roepen in het duister.
De een is 50 de ander 60 en weer andere lopen naar de 70 of 80 jaren
en ze pretenderen het allemaal zo goed te weten.
DE WERELD IS AAN HET ROTTEN!!
Maar wat doen ze er aan op die politieke stoelen en hun ziekelijke
clubjes? Ze houden in de top niets voor niets deze afgang in stand want
afgang is macht, afgang is ondergang en ondergang is geld!
Maar waar zijn onze kinderen?
Onze toekomst?
Verslaafd aan apps en verslaafd aan een sociaal media vergeten ze dat
er een toekomst moet zijn willen ze kunnen blijven leven.
Waar zijn de kinderen die het niet meer langer pikken?
Waar zijn de kinderen die puur geboren zijn maar zeer snel opgeslokt
worden door een wereld die geschoeid is op een gedachtegang van
ziekelijk oude wezens die alles menen te beheren, bezitten?
De jeugd kan de veranderingen maken mits de jeugd zich niet laat opslokken door het vieze oude systeem.
Waar zijn onze kinderen?
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Waar is hun stem?
Waar zijn hun acties?
Willen geen van hen een ware toekomst?
John H Baselmans-Oracle
Written 15-03-2018

1187 Crime Investigation Department
The most powerful organization which is working from out the highest
level of our society.
The chamber behind all pedophile and child abuse!
Written 16-03-2018

1188 Geloof in de politiek
Het is weer zo ver Nederland maakt zich op om hun nieuwe vertegenwoordigers te kiezen. Het democratisch systeem maakt dat de juiste
mensen komen te zitten waar ze gekozen zijn! Ho, wacht even! Iets klopt
hier niet. We weten allemaal dat de politiek niets meer en niets minder is
dan een verkapt communistisch systeem. Wat we na elke verkiezing zien
is dat de gekozen vertegenwoordigers via vuile constructies aan de kant
gezet worden. En personen die vanuit zeer hoog alsmaar op die plaatsen
voorgeschoven worden. Mocht dat niet snel genoeg lukken dan wordt
- The new world-

405

er met spoed een wantrouwen in de regeringspartij gezet en worden de
wel zittende gekozen vertegenwoordigers afgezet! We noemen dat een
ordinaire staatsgreep via de politieke weg.
Wat lezen we de laatste weken? Mensen die het volste vertrouwen hebben in de komende verkiezing, NU gaan er koppen rollen, NU gaan de
ware vertegenwoordigers zitten!!
Hoe gehersenspoeld kun je zijn als je dat gelooft? Want ook weer deze
Nederlandse verkiezing is helemaal in de puntjes uitgezet en via vele
vreemde constructies zullen weer die bekende politieke oplichters op
hun plaatsen gezet worden. Haal niet in je hoofd te denken dat je politiek
kan veranderen door te gaan stemmen! Politiek is te veranderen door
hen te negeren, schreeuwen en van het recht gebruik gaan maken dat een
meerderheid een meerderheid is. 51% niet stemmers zijn de meerderheid
die laat weten niets te maken te willen hebben met de huidige politiek!
Alles is geregeld, uw stem maakt niets uit!
John H Baselmans-Oracle
Written 18-03-2018

1189 Vergeten oudjes
Jarenlang heb je voor je kinderen klaargestaan, nachten wakker gelegen en er alles aan gedaan om ze op het rechte pad te houden en hen
een betere toekomst te geven. Een betere toekomst dan dat je zelf had
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kunnen dromen. Dan komt de tijd dat de tieners hun eigen weg gaan,
maar dan nog sta je open voor hen en springt bij waar het toegelaten
wordt door de moderne tijd. De hedendaagse jeugd volgt hun eigen
weg, eigen leven en men is in een “ik” wereld die ook alleen maar om
en rond de “ik” draait.
Kleinkinderen komen er en met de gratie gods mag je af en toe even
meegenieten van het jonge nieuwe leven. Niet te veel want anders bemoei
je je met de opvoeding en ben je een last. Je merkt de contacten worden
minder want je kinderen hebben het druk en af en toe als alle goden er
mee eens zijn mag je langs komen. Niet te lang want dan is de tijd op
en zeker geen lastige vragen stellen want dat is inbreuk in hun privacy!
Je herinnert dan nog de tijd met je eigen kinderen waar opa en oma overal
bij betrokken werden. Al was het een picknick aan het strand, enkele
dagen in een weekendhuisje. De oudjes waren erbij want wat hadden
ze nog meer? Je gunde hen die afleiding en het genot.
Nu, anno 2018 zijn de tijden veranderd. Er is geen aandacht meer
voor de oudjes, ze zijn een last en ze zeuren alleen nog maar! En men
heeft liever niet dat je aanwezig bent waar de vrienden bijzijn want
dan moeten ze zich misschien schamen voor die oudjes! De wereld is
asociaal geworden, de oudjes worden gedumpt in tehuizen en iedereen
tot kinderen en kleinkinderen toe vergeten dat ze eens hun leven hun
toekomst te danken hebben aan die twee oude vellen ver weg van hen.
De asociale wereld is ten top, de ego “ik” wereld is wat er over is.
En dan ik waar is de warmte gebleven van mens zijn en gedragen te
worden door je kinderen.
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Een traan pinkt weg, we hebben het vroeger wel erg slecht gedaan oudje.
John H Baselmans-Oracle
Written 23-03-2018

1190 Is God een crimineel
We zien het dagelijks, foto’s van personen die vooraan in een kerk
zitten of in hun redevoeringen te pas en te onpas god of een of andere
supernatuurlijke erbij halen om deze woorden kracht bij te zetten. Wat
wordt er toch allemaal niet verkondigd in en uit gods naam?
Maar kijk eens goed op de foto’s en personen die alsmaar met god bezig
zijn. Zijn het niet de vieste politici en rechtssysteem die zo corrupt zijn
dat ze wel 10 goden nodig hebben om hen te rechtvaardigen? Zijn het
niet de vieste zakenlui die mensen uitbuiten, misbruiken en over vele
ruggen zich opwerken en verrijken en die dan vooraan in die kerk zitten?
Het lijkt erop dat de kerk en zijn god de voorste rijen van elke kerk
verkocht heeft aan de meest vieze en corrupte personen van onze maatschappij! Dat blijkt wel omdat je als een politieke leider je moet melden
bij het opperhoofd van het geloof in het vaticaan om zo je opdracht persoonlijk te ontvangen. Gecontroleerd door de lokale bisschoppen word
je als politiek justitieel crimineel beschermd zolang je de opdrachten
maar uitvoert. Bewandel je een iets andere weg en word je te sociaal met
het “gewone” volk dan is het die kerk met zijn god die je via een CID
in de afgrond werkt. Dat allemaal vastgekoppeld aan de zeer bekende
sekte die zorgt dat alles via diplomaten in goede banen wordt geleid.
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Het is overduidelijk dat de criminelen en hun rechtssysteem beschermd
worden door de kerk en dat allemaal, naar hun zeggen, uit gods naam!
God is dus duidelijk niet voor de gewone man en god is er ook niet om
ons als mens te begeleiden. God is er voor de elite bovenlaag met hun
rechtssysteem die alles uitvoeren wat volgens weer blijkbaar onbekende
god, heeft verboden!
Wat voor dubbelzinnige criminele god is dat dan?
John H Baselmans-Oracle
Written 24-03-2018

1191 De lokale Turkse / Marokkaanse maffia
Sinds geruime tijd is het normaal dat je in de Nederlandse kranten leest
over processen, liquidaties en maffia praktijken in zowel de politiek
maar ook in het dagelijks leven op straat. “De schietgrage Mocro-maffia
met hoofdzakelijk Nederlands-Marokkaanse criminelen, jonge Turkse
criminelen die zich op de heroïnehandel en xtc-markt hebben gestort
en ambitieuze Albanezen en Afghanen die met veel geweld oprukken.”
Om maar even een fragment uit een Nederlandse krant te nemen.
Het is al lang niet meer zo cozy tussen Nederland, Turkije en Marokko.
De vele generaties Turken en Marokkanen die nu leven in Nederland, en
de klappen van de zweep hebben geleerd van de Nederlandse onderwereld, hebben er toe geleid dat er een zware maffia groep is ontstaan waar
lange tijd de Nederlandse justitie het liet voor wat het was. Want zoals

- The new world-

409

we allemaal weten, Nederland is vriendelijker voor de buitenlanders
dan voor haar eigen burgers.
Wat voorheen een groep buitenlanders was wat het vuile werk deed, is
het nu een generatie met veelal personen die niet door hard werken aan
hun geld willen komen. Vele hebben de mazen van het systeem snel
doorgekregen. Dat via Nederlandse kanalen, om zo hun eigen “groep” op
te gaan richten. Gezien de vele liquidaties is het duidelijk dat Nederland
de grip verloren heeft en er veel extremere opvolgers zijn ontwaakt.
Nu zul je denken waarom ons druk maken op wat eilandjes bijna
tienduizend kilometer verder. Wat zien we, de Mocro maffia heeft via
enkele zeer grote projecten bijvoorbeeld hier op Curaçao hun territorium
uitgebreid! Mega projecten die echt niet gaan om toeristen het naar hun
zin te maken of lokale mensen aan een huis te helpen.
Met wat zoekwerk via Nederlandse kanalen in de mocro wereld, werd
duidelijk bevestigd dat Nederland te klein aan het worden is en men
niet meer weet hoe het geld te sluizen. Ook vielen er vreemde lokale
namen die zeer hoog in onze gemeenschap staan en zelfs weer terug te
voeren zijn naar de absolute top van Nederland. Een top die zelf de coke
handel beheert! Deze familie heeft al ruim een eeuw deze coke handel
in handen en is blijkbaar, volgens deze informatie, indirect verbonden
met de heroïne en XTC handel! Dat verklaart ook waarom deze megaprojecten lokaal voet aan de grond krijgen maar ook dat hoe dan ook
het allemaal onder Nederlandse bescherming gaat! Al speelt de Mocro
maffia hun maffia rol perfect in Nederland, hier zijn ze kennelijk beste
maatjes met de eilandelijke top en dan weer Nederlandse afgevaardigden.
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“Curaçao Maffia eiland” doet werkelijk zijn naam eer aan en Bonaire die
booming is en Aruba die weer uit het drek moet komen, doen duidelijk
mee in deze Mocro maffia.
John H Baselmans-Oracle
Written 30-03-2018

1192 Lokale vluchtelingen problematiek opgelost
Venezuela is in problemen en de vluchtelingen komen met de regelmaat
van de klok aan op ons eilandje. Diverse worden opgepakt en de meest
elitaire vluchtelingen hebben het geluk dat ze worden opgenomen door
de lokale Venezolaanse bewoners en geplaatst en verscholen worden
in hun projecten en via die weg ook voorzien worden van de nodige
papieren.
Maar ons geld raakt op volgens onze regering en we sturen ze maar weer
net zo snel terug omdat het geen politieke vluchtelingen zijn. Nederland
blijft, zoals altijd, ver weg van deze problematiek en vindt dat het een
interne aangelegenheid is. Klopt Nederland, want jullie trekken jullie
overal van terug als het euro’s gaat kosten en niet dubbel terug verdiend
kan worden. Zo heeft u ons al tientallen jaren uitgebuit, vernederd en u
bent niet van plan om ons te helpen met het Venezolaans zinkend schip
wat onze eilanden ook treft.
Maar we hebben lokale bewoners die vinden dat we humaan moeten
zijn en dat we onze medemens aan de andere kant van de plas moeten
helpen. Op een eilandje met zo’n honderd vijftig duizend mensen kunnen
- The new world-

411

er nog wel een paar duizend bij! We moeten hen bijstaan en helpen in
deze vreselijke tijd. Klopt, gaan we doen! Veelal hoor je deze humane
geluiden vanuit de veilige hoek van dit eiland. Personen achter een
computerscherm, Iphone en liefst achter veilige muren.
We hebben een Bandabou, wat al van oudsher een vergeten gebied is en
de wonende gezinnen hebben veelal het hard te halen om aan hun kostje
te komen. De betere banen zijn echt niet weggelegd voor de jeugd en
mensen vanuit Bandabou. Dus we kunnen Bandabou wel schrappen als
zijnde opvang gebied voor onze vluchtelingen. Simpel, dit deel van het
eiland is een kaal gedeelte waar een vluchteling een slechte infrastructuur aan treft en zo een bestaan kan opbouwen.
MAAR, we hebben de oplossing. We hebben onze projecten met grote
muren om de huizen. Veilige plaatsen waar ook de vluchtelingen kunnen wonen! De meeste huizen zijn zo groot dat er kamers over zijn of
gehele appartementen die soms maar een keer per jaar voor twee weken
bewoond worden. Projecten zoals: sta Barbera resort, Jan Thiel, Blue
Bay resort, Coral Estate resort zijn perfecte plaatsen waar vluchtelingen
opgenomen kunnen worden. Onze humane vluchtelingen worden dan
meteen beschermd, hebben volop werk (tuinen en pools onderhouden)
en zitten op die plaatsen waar mensen leven die genoeg geld hebben om
enkele eters aan tafel te kunnen hebben! Laten we niet vergeten de vele
hotels die leeg staan en perfect kunnen dienen als opvang. Zo kunnen
deze vluchtelingen gaan werken in de horeca maar ook op het land om
zo ons allen te voorzien van genoeg groente en fruit.
Ik stel voor, laat de Venezolaanse vluchtelingen maar komen we ontvangen ze met open armen. Aangekomen op ons eiland zetten we ze
netjes af bij onze humane landgenoten. Landgenoten die gemakkelijk
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wat kunnen doen omdat ze de tijd, ruimte en geld hebben om mensen
te helpen in nood!
Alvast bedankt voor uw humaan opstellen en ook voor u een vrolijk
paasweekeinde.
John H Baselmans-Oracle
Written 30-03-2018

1193 Koninklijke Cocaïne Rotterdam - Antwerpen
Woensdag 4 april lazen we in het Nederlands nieuws dit bericht:
“Nederland heeft erfschuld aan Europa om Mocro-maffia”
“ANTWERPEN - Nederland heeft een ‘erfschuld richting Europa’,
omdat de cocaïnehandel en de problemen daaromheen zich hebben
verplaatst van Rotterdam naar Antwerpen. Dat zegt de Antwerpse burgemeester Bart de Wever.”
“Volgens de burgemeester is de georganiseerde misdaad in Nederland
door het Nederlandse gedoogbeleid heel diep ingenesteld geraakt. “En nu
delen wij, met een haven die ook heel belangrijk is voor Zuid-Amerika,
mee in de klappen”, zegt hij tegen Nieuwsuur.”
“Ondanks een ‘war on drugs’ die De Wever is begonnen en die, volgens
hem, al heel wat resultaten heeft opgeleverd, ziet de Antwerpse burgemeester dat de drugsmaffia nog steeds aan invloed wint in zijn stad.”
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“De helft van de cocaïne in Europa komt via Antwerpen binnen. “Vijf
jaar geleden was het nog vijfduizend kilo, vorig jaar veertigduizend
kilo - en onze inspanning om te zoeken naar drugs is niet verhoogd. De
flow is echt van Rotterdam naar Antwerpen verlegd.”
“De georganiseerde misdaad zit in Nederland, maar ze zoeken handlangers hier in Antwerpen”, concludeert De Wever. Daarom wil het stadsbestuur in een tweede fase meer werk gaan maken van het aanpakken
van geldstromen vanuit het drugsmilieu.”
Al eerder schreef ik dat niet alleen Nederland te maken heeft met de
Mocro-maffia maar dat wij de eilanden zijn, en in het bijzonder Curaçao, die deze maffiabende beschermen maar zelfs een groot aandeel
in hebben.
Sinds 2009 schrijf ik over de coke toevoer vanuit ons eiland naar Europa
en wel in eerste instantie Rotterdam en vandaar naar de Biesbosch.
Maar is er een gevaar dan wijkt men uit naar Antwerpen want ook daar
wordt dik voor betaald dat de andere kant uitgekeken wordt als het om
de wekelijkse containers gaat die vanuit ons eiland verscheept worden.
Opmerkelijk is dat de Mocro-maffia hier in dit verband genoemd wordt
omdat het hoofdzakelijk juist de Italiaanse maffia is die via hun projecten en hun sluizen deze handel in handen heeft. Er is duidelijk dan
een overeenkomst tussen deze twee maffia groepen wat ook wel eens
zou kunnen omdat de Mocro-maffia wel onbeperkt toegang heeft tot
projecten op onze eilanden die van oudsher bestuurd en gebruikt worden
door de Italiaanse maffia.
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Maar het is fijn dat de Nederlandse of te wel de Belgische pers na 8 jaren
melding gaan maken over de cokelijn die wel de “Koninklijke cokelijn”
is omdat we op dit eiland weten dat het de vriend van de oranjes is die
via een ex-CIA persoon de wekelijkse transporten regelt. Dat maakt
dat Rotterdam en Antwerpen naar de andere kant kijken en dat maakt
dus duidelijk dat het gehele Mocro spel een spel is vanuit Koninklijke
hoogte via een Italiaanse maffia.
Hoe veilig wil je de Koninklijke coke hebben!
Hebben we dat al niet eens eerder gehoord?
John H Baselmans-Oracle
Written 05-04-2018

1194 Feestend St Elisabeth hospitaal
Enkele weken geleden was ik rond 10 uur ‘s avonds op de eerste hulp
van het Elisabeth hospitaal. Enkele boots waren bezet; een kind was
vreselijk aan het huilen, een oudere man was zo zenuwachtig dat hij
alsmaar hard moest praten en naast ons was er een man die er ook niet
echt goed aan toe was.
Op een gegeven moment leek het er op dat er een feestje gaande was en
de broeders, zusters en aanwezige artsen hadden het zo druk met hun
feest dat blijkbaar wij allemaal vergeten werden. De uren verstreken en
wat opviel was dat er vreselijk veel herrie was buiten die mensen die
daar met pijn lagen.
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En dan dagen later zie ik een selfie op faceboek vanuit datzelfde ziekenhuis waar een gezellige groep even hun gezelligheid moest delen!
Dan denk ik; waar is het respect en de missie van deze mensen in dat
ziekenhuis gebleven? Als men boven alles uit moet schreeuwen en lollig moet doen, selfies maken terwijl er mensen met vreselijke pijnen
om je heen liggen. Bent u dan nog wel humaan bezig in dit ziekenhuis?
Een ziekenhuis kan oud zijn maar dat het vies en smerig is, is in je job
falen en als dan ook nog het verplegend personeel feestjes boven hulp
stelt wordt het dan niet tijd dat de directie en dat personeel ontslagen
gaat worden. Men moet in dit ziekenhuis weer nodig terug naar basics;
Zieke mensen helpen met respect.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written 05-04-2018

1195 Ik heb het fout gedaan
Nog even en dan heb ik er 64 jaren opzitten in dit leven. Al weten we dat
er geen tijd en afstand is we houden het maar even aan voor dit systeem
waar we nu momenteel in leven.
Pas sinds kort dringt het tot me door dat ik het helemaal fout heb gedaan
in dit leven. In alle jaren heb ik nooit gevochten, nooit een mens of dier
letsel toegebracht en heb ik elke medemens en wezen gerespecteerd zoals
zij hun leven hebben ingedeeld en leven. Ik heb geen vijanden omdat
ik ze niet als vijanden zie en ik weet hoe het systeem aan te pakken,
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kneden en om te turnen buiten rechtszaken en geweld om en zonder
bedreigingen en of afpersen/opleggen.
MAAR IK DEED HET FOUT!
In deze 21ste eeuw gaat het anders. Je werkt niet met energie en met de
zwakheden van die personen die je het slechtste toewensen en je wat
willen aandoen. Je pakt ze niet aan zonder geweld, pijn en angst toe te
brengen. Het is fout om mensen zo te leiden dat ze zelf geloven in hun
tekortkomingen en het is fout dat je ondanks hun vieze praktijken die
ze op je afvuren, blijft sturen naar het goede.
Laatst zag ik de ultieme oplossing voor alle problemen op deze wereld.
Deze dame (ja was een vrouw) schoot met haar AK-47 alles dood wat
maar op haar weg kwam. Elke crimineel, elke gast in welke organisatie dan ook werd koud gemaakt en niet een persoon kon haar aan. Zo
verdwenen grote drugsorganisaties, diverse maffia groepen en ook die
personen in nette pakken die van twee walletjes plukken. Ik had haar
naam, adres en telefoonnummer al opgeschreven en was al bezig om
alles wat ik in kaart heb daarvan de namen op een rijtje te zetten. Wat
een vrouw, wat een oplossing! Een persoon die simpel alles opruimt
wat maar tegen de mensheid bezig is. Wat zijn al die hedendaagse terroristen dan toch klungels en weten ze nauwelijks mensen te raken met
hun acties. Het lijkt wel dat de huidige terrorist niet weet te schieten,
laat staan eens flink huis te houden in deze vieze wereld! Zelfs de terroristen zijn niet meer zoals ze vroeger waren!
En toen kwam weer die oude 64 jarige ik naar boven en besefte dat van
mijn lijstje, van zeer veel mensen opruimen, er nog weinig over zou
blijven van de mensheid. Want wie zit nu heden ten dage niet direct
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of indirect in deze vuile maffia- criminele wereld? Welke politicus is
nog zonder drugs en zonder een verleden en een duister heden? Welke
zakenman speelt het zakelijke spel nog op een eerlijke manier en welke
groep of individu is niet uit op meer, meer geld, meer bezit, meer ego
en meer van meer?
Duidelijk is dat ik me alleen voel en nog weinig vertrouwen heb in de
mensheid. Maar duidelijk is wel dat er via geweld niet veel overblijft
van iets waar we eens trots op waren;
HET MENS ZIJN!
John H Baselmans-Oracle
Written 08-04-2018

1196 De koning van Duitsland
Sinds 2012 bestaat er een “Koninkrijk Duitsland” met eigen wetten,
regels, eigen geld en gezondheidszorg. Op een paar hectare grond leven
zo’n kleine 100 mensen in dat koninkrijk. Het was Republiek Duitsland
een ware doorn in het oog dat deze Peter Fitzek alles links laat liggen
wat de republiek al honderden jaren vast heeft gelegd.
Koninkrijk Duitsland heeft zijn eigen gezondheidszorg gratis voor iedereen, geen belastingen en alle bewoners hebben werk en een taak in
het geheel. Alles gaat in een grote pot en zo ook de inkomsten vanuit de
republiek. En daar dacht de staat hem voor te kunnen pakken namelijk
het verduisteren van miljoenen!
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Men dacht in 2016 de koning te kunnen “onttronen” door via een vuil
juridisch spel hem voor 3 en een half jaar op te sluiten. Helaas voor de
staat dat van het Duitse Bundesgerecht alle vonnissen moest vernietigen en vandaag 9 april 2018, na 2 jaren gerechtelijk touwtrekken, hem
moesten vrijlaten. Heer / koning Peter Fitzek had zijn zaakjes juridisch
en financieel geheel in orde en juridisch is niets aan te voeren om deze
man nog langer vast te zetten.
Het zeer frappante in het geheel is dat al het geld wat gemaakt wordt
en omgezet wordt naar hun eigen lokale betalingssysteem gaat via een
Nederlandse bank genaamd ING. Deze bank heeft Koninkrijk Duitsland
erkend en zo het een wettelijke grondslag gegeven met een officiële
bankrekening!
Er zijn dus duidelijk wegen om onder het vastgeroeste systeem uit te
komen en lees de gehele weg maar eens van deze koning op hun website
http://koenigreichdeutschland.org/de/
John H Baselmans-Oracle
Written 09-04-2018

1197 Gouden deal Nederland met Venezuela
Begin dit jaar werden de drie Benedenwindse Eilanden totaal afgesloten
van het Venezolaanse continent en er mocht geen handel en personenverkeer zijn tussen de Nederlandse drie eilanden.
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Verwoede pogingen vanuit de lokale politiek om Nederland hulp te
vragen waren tevergeefs en we moesten het als eilanden zelf maar oplossen. Wel lazen we dat Nederland in diezelfde periode vele contacten
had met dit Venezuela! Zo’n 3 maanden sluimerde dit probleem zich
voort en onze Curaçaose premier heer Rhuggenaath speelde volgens de
media hardball en haalde zelfs de kranten met de uitspraak dat er geen
barkjes mogen komen zolang er een embargo is. Een ware held en je
zag Venezuela dus ook werkelijk bibberen! Wat een harde woorden van
een man die het slaafje is van de Nederlandse politiek. Een man die ook
via Nederland aan zijn plaats is gekomen.
En dan in diezelfde week hoorden we vanuit het niets dat een Nederlandse minister Blok een overeenkomst heeft getekend en dat het embargo per direct opgeheven zou zijn. Volgens zijn zeggen was het, het
goede werk van zijn diplomaten! Vreemd… want Nederland heeft toch
duidelijk aangegeven dat wij het zelf als eilanden op moesten lossen?
Maar, wat zat er werkelijk achter deze eenzijdige boycot vanuit Venezuela? Want we zijn al voor eeuwen als eilanden een dumpplaats van
vele zaken die wereldwijd geboycot en verboden worden en onder de
Nederlandse vlag netjes gewassen of gelegaliseerd worden? Het is
Nederland die vreselijk veel baat heeft aan de connectie met Venezuela
en het zijn de eilanden die als buffer (wasmachine) dienen. Zie de vele
zeer discutabele investeerders, de vele papieren bedrijfjes en het sluizen
van zaken die volgens wereldwijde embargo’s tegen Venezuela toch de
wereld ingaan (denkend even aan de olie). Nederland heeft veel geld
kunnen maken met deze “handel” cq witwaspraktijken. Daarnaast komt
de drugshandel nog kijken die wel voor de buitenwereld allemaal onder
verantwoordelijkheid vallen van de eilanden maar wel Nederland is die
de vruchten van plukt!
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Het gehele embargo tegen onze eilanden was een Nederlands spel en was
er om enkele zaken achter de gesloten deuren kracht bij te zetten. Het
zogenaamde overeengekomen verdrag was er al enkele maanden geleden
maar het was Nederland die er meer uit wilde halen. Heer Rhuggenaath
en zijn collega’s waren wel tergend laks in deze zaak en dat moest omdat
Nederland zijn doel wilde bereiken met medewerking vanuit Venezuela.
Het embargo was een Nederlands concept en de eilanden waren het doel.
Het gaat om een ruim pakket van edelstenen, edelmetalen, wapens, olie
en gas maar vooral drugs en het daaraan gekoppeld het vele zwarte geld
wat vanuit Venezuela elders op de wereld veilig gesteld moet worden en
waar Nederland een zeer dikke vinger in de pap heeft. Nederland was dat
land die het embargo startte en is nu de goede onderhandelaar die hun
eigen embargo weer opheft! Achter gesloten deuren zag men hoe onze
eilanden op het spel gezet werden door een Nederland met hun koning
die een sterker aandeel wilde hebben in de Venezolaanse zwarte handel.
John H Baselmans-Oracle
Written 10-04-2018

1198 De koning gedegradeerd van koning naar ambtenaar
Diverse mensen zijn in alle staten, majesteitsschennis is afgeschaft en
het beledigen van dit huis staat nu gelijk aan het beledigen van een ambtenaar. Er verschijnen nu filmpjes op internet van enkele personen die
claimen dat het door hun acties komen dat deze regel geschrapt wordt
en nog lopende zaken geseponeerd worden. Maar het proces majesteitsschennis afschaffen is al vele jaren bezig en door de illegale Oranjes zelf
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in werking gebracht! Dat is omdat er ondertussen diverse mogelijkheden
zijn de illegaliteit van het Oranjehuis beter af te beschermen.
Een wel denkend mens weet drommels goed dat een macht niet losgelaten wordt als er niet een andere macht voor in de plaats is gekomen.
De nu juichende en feestende mensen zullen dit binnenkort allemaal
gaan merken en is het ingenieus in elkaar gezet.
Al jaren schrijf ik dat men een gerecht en de wetten niet aanpakt via hun
weg in gerechtsgebouwen. Dat zien we ook bij de illegaliteit van deze
mensen waar vele documenten in het bezit zijn van de Knoops familie
die er niets mee kunnen doen via wettelijke wegen. En geloof me de
Oranjes maakt het niets uit welk papiertje geschreven is, het gaat wat er
intern achter hun eigen deuren gaande is. Dat kan alleen maar via hun
eigen ingang en hun beschermers en daar zijn nu gaten aan het vallen.
De kracht van de club is af aan het nemen niet doordat er wetten veranderd worden maar omdat de kapers klaar liggen om over te nemen
en dan praten we over miljarden die de Oranjes mis gaan lopen en de
kracht van het volk nodig hebben om dit te beschermen.
Er is niets veranderd en majesteitsschennis is omschreven als zijnde
beledigen ambtenaar, het is een woordje waar mensen op feesten.
De kern staat nog.
John H Baselmans-Oracle
Written 11-04-2018
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1199 Waarom Syrie Amerikaans doelwit is?
- Nationale bank is eigendom van de staat
- Er zijn geen IMF schulden
- Er zijn geen GMO zaden
- Er zijn geen US dollar
- Olie en gas reserve
Weet u nog het verhaal rond Saddam Hussein?
Is dit ook niet het verhaal rond de Venezolaanse Chaves?
John H Baselmans-Oracle
Written 12-04-2018

1200 Hackers aandacht
Zolang het web bestaat en de eerste computers met elkaar konden communiceren was er het gevaar dat er een ongevraagde derde partij zich
gaat mengen in de conversatie.
Hacken is een mode en is er om aan te tonen dat er lekken zijn in een
elektronisch systeem en op de tweede plaats, maar eigenlijk de hoofdreden, informatie voor derde niet bestemd, te vergaren. Ongevraagd,
ongewild wordt er informatie gepakt van andere systemen wat men ook
voor beveiligingen verzint.
Een tijd terug sprak ik een persoon die onder andere verantwoordelijk
is voor de geheimen van anderen en om die in de digitale wereld te be- The new world-
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schermen. Via zijn woorden liet hij weten dat niemand in zijn systemen
kan inbreken! Kort na deze bewering werd wereldwijd bekend gemaakt
dat men ingebroken had in het systeem van de toen lopende Olympische
spelen! Volgens hem was het geen inbraak en stelde het niets voor!
Natuurlijk niet want je moet je bedrijf door dik en dun beschermen.
Mooier was dat er weldegelijk informatie uit dat Olympisch systeem
gehaald was! Maar dat lees je dan in de hackersgroepen die met trots
hun buit showen!
Hackers als een Snowden en een Assange krijgen niet alleen veel informatie via hun eigen hacks maar ook via hun collega hackers die tot
de dag van vandaag niet te achterhalen zijn!
Dan kom ik op het punt waarom de ene hacker wel gepakt wordt en
een hacker in de meest geavanceerde elektronische wereld onvindbaar
is. Ja, iedereen zijn/haar beroep maar zit er wat meer achter? Want hoe
komt men in deze systemen en weet dan ook nog het zo af te schermen
dat men onvindbaar is?
In de vele jaren dat ik deze wereld van de hackers volg en contacten
onderhoud is het duidelijk dat de meeste meesters in de hackwereld hun
werk zo weten te beschermen dat men er nauwelijks weet van heeft. Elk
elektronisch programma, hoe ook beschermd, heeft een in- en uitgang.
Het is juist de kunst die codes te gebruiken welke de programma’s zelf
nodig hebben om te werken.
Ik heb al eens Xirtam aangehaald en ook uitvoerig beschreven en vele
reacties waren van dat het, het omgekeerde van het woordje de Matrix
is. Zeer helder en zeer goed gevonden. Wat mij interesseert is waarom
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van de ene hacker het systeem alles weet en op te sporen en waarom de
ware meester hackers juist zeer grote onbekenden zijn en van wie noch
de namen noch de werkmethodes bekend zijn. Want denk je werkelijk
dat een Snowden en een Assange even inloggen, data pakken die ze
menen nodig te hebben en dan er niemand weet van heeft?
Je moet werkelijk goed gelovig zijn als je in deze James Bond verhalen
gelooft en duidelijk heeft men niet door wat er in de ware elektronische
wereld gaande is. Hoe lang kan Google, Microsoft, Facebook, Youtube,
Twitter, Apple enzovoorts onbeperkt informatie vergaren, verkopen en
misbruiken?
Alle programmatuur heeft een luikje en alle programma’s kijken mee.
Zelfs de meest geavanceerde Olympische en Bank software laat zijn
informatie vrij gemakkelijk ge/misbruiken. Met alle beveiligingen en
de duurste digitale methodes die verzonnen worden, blijft het luikje
Xirtam toch actief en blijft het open.
De computerwereld is ontstaan omdat er controle moest komen op de
mensheid en deze controle is de graadmeter voor de beschaving die
elders ons vanuit een punt controleert, stuurt en dirigeert. Dit is beschreven in mijn boek “Hologram”. De wereld is een hologram en via
dat hologram is alles vrij te maken wat nodig is.
John H Baselmans-Oracle
Written 17-04-2018
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1201 Politiek “it sucks!!
We hebben een klein groepje dat zich totaal niet bemoeid met de politiek.
Dan hebben we een hele grote groep die overal een mening over heeft
maar de ballen verstand heeft over waar het werkelijk om gaat in de
politiek.
En dan hebben we de experts die alles weten en zweren bij een of andere
politieke partij.
Drie groepen waar de bevolking onder verdeeld is en zoals het gaat op
deze wereld. Vreselijk veel is er mis op deze aarde en het opmerkelijke is
dat het grote merendeel er heilig van overtuigd is dat het allemaal komt
door en via de politiek. Maar ook via wetten en regels die dan via een
justitie nageleefd moeten worden en zo niet dan worden er eindeloze
spelletjes gespeeld rond de vele misverstanden in ieders omgeving.
Men snapt niet dat politiek en hun justitie niets anders zijn dan het
absorberen van veel energie bij de bevolking. Buiten de feestdagen,
sportevenementen mag de mens zich dan alleen nog maar bezig houden
met het tergend handelen van de regeerders en leiders en het vergaren
van geld. Met veel onenigheid, oorlogen en afsnijden van elk recht is
daar waar de mens al hun energie instopt.
Waarom willen mensen niet inzien dat de weg van politiek en hun
gekoppelde justitie niet de weg is die bewandeld moet worden om
zaken te veranderen. De factoren “politiek” en “recht” zijn de speeltjes om mensen vleugellam te maken en geen tijd overhouden om het
werkelijke sociaal probleem aan te pakken. Men creëert ongenoegen,
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angst, ontevredenheid en men is boos op elkaar juist zoals de politiek
en justitie het willen.
Het is niet de politiek en hun justitie die sucks! Het is de organisatie
achter dit alles die precies weet hoe de mensen bezig te houden zodat
ze zomin mogelijk krachten kunnen opdoen! Heel veel mensen vechten
de verkeerde persoonlijke oorlogen, ze gaan naar een gerecht, vechten
tegen politici wat niets uit zal maken. Want de politiek en hun politici
zijn de marionet van een enkele organisatie die we NIET op het aardoppervlak zullen vinden. Men speelt het spel tot nu toe perfect en de
buffer werkt nog zolang als dat de mensen bezig zijn met onzinnige
rechtszaken, brieven en aanvallen op deze personen. De dag dat we om
deze personen heenstappen, ze laten schreeuwen en tieren en uitspreken
wat ze willen maar we NIET op in gaan, kan de ware strijd tegen de
juiste regerende groep beginnen.
Wanneer gaat men het inzien?
Politiek en hun gerecht de marionetten gecreëerd als buffer.
John H Baselmans-Oracle
Written 17-04-2018

1202 Rechterlijke macht en twee maten
“OM mag accountants KPMG niet vervolgen”
“Het OM had in eerste instantie aan de accountants een schikkingsvoorstel gedaan”
“OM trof al jaren geleden een schikking met Ballast Nedam”
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Een krantenartikel en 3 regels van hoe je het gerecht om kan kopen en
hoe je langs megastraffen kan komen mits er de kroon achter zit.
Want was deze accountant niet de accountant van de kroon?
Men is duidelijk bang dat er zaken van dit kantoor naar buiten gaan
komen en dat ervaarde heer Wiels ook. Want vergeet niet KPMG samen
met de ABN-AMRO bank zijn de sleutels die het koninklijkhuis lang
heeft moeten beschermen in hun handelen. Nu dat deze grootheden
te veel in het nieuws zijn gekomen, hebben de oranjes snel het schip
omgegooid en zijn er nieuwe spelers in hun handel en wandel gekomen.
Recht koop je, recht krijg je niet via wetten en geschriften.
John H Baselmans-Oracle
Written 19-04-2018

1203 Kinderen als handelsobject
Vanmorgen kon ik mijn ogen niet droog houden, een 9 maanden oude
baby die met 3 weken weggeplaatst werd van zijn moeder en een vader
die moest kiezen tussen het kind te nemen of het wordt gedumpt in een
opvangtehuis. Wat valt er te kiezen en wat kan je doen? Een jongeman
alleenstaand met een baby en een moeilijke toekomst.
Nu is in dit verhaal het kind zoals we konden zien goed terecht gekomen
en vader wil zijn zoon een betere toekomst geven maar welke ouder
wil dat ook niet en krijgt simpel niet de kans. Geschopt, geslagen en
misbruikt in de vele tehuizen en instanties die kinderen als lustobjec428
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ten en handelswaar zien is de tijd waar een kind door heen moet zien
te komen. Het is veelal niet het goede hart wat in deze zaken opkomt
maar de vuile club en zijn systeem die er voor zorgt dat vele jongeren
geen kans krijgen.
Al proberen jongeren hard om een weg te vinden, welke eerlijke kans
krijgen ze? Er zijn geen kansen weggelegd voor handelswaar! Er zijn
geen wegen open voor de aangewezen slaven van het systeem.
En dan zie ik de tranen in de ogen van deze jonge vader en hoor zijn
woorden “Ik wil niet dat mijn zoon meemaakt van wat ik meegemaakt
heb”. En dan breekt mijn hart en hoop ik dat eens deze wereld schoongeveegd gaat worden tot de laatste rottende clublid en hun vieze systeem.
We zijn bang voor een 3de wereldoorlog, die overigens al lang gaande
is. We willen de aarde redden die niet te redden is. Nee, de aarde is
een rottend gezwel waar mensen geen kans meer krijgen en verziekt is
vanuit de kern.
John H Baselmans-Oracle
Written 19-04-2018

1204 Aqualectra blokt betalende klanten
Aqualectra is met veel tamtam bezig om hun service te verbeteren en
roept dat van alle daken! Dat schijnt ook kennelijk in te houden dat
“lastige” klanten afgesloten worden van hun facebook pagina waar ik
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kon volgen welke storingen er waren en wat er gaande was rond de
rekeningen drama.
Omdat ik deze maand weer geen rekeningen heb mogen ontvangen
dacht ik eens te gaan kijken of er een bericht was over dit onderwerp.
Helaas Aqualectra Utillities is voor mij als klant niet meer bereikbaar en
ook mocht ik geen mail meer naar deze semi-overheidsinstantie sturen.
Nu is dit niet iets nieuws want het Openbaar Ministerie duldt ook geen
mails van mij en heeft ook hun FB pagina op hold staan. Maar een bedrijf wat pretendeert klantvriendelijk te zijn is deze klantvriendelijkheid
simpel het blokken van hun betalende klanten.
Ik heb nog de laatste conversatie na gelezen en nu blijkt dat Aqualectra
kwaad is omdat ik hen er op gewezen heb dat ze wettelijk mensen NIET
kunnen laten betalen totdat er een fatsoenlijke rekening in de brievenbussen zijn beland! Het is simpel een wet van dat je als leverancier een
duidelijk overzicht en het bedrag moet overleggen voordat een klant
moet betalen. Geen rekening, ook geen betalingen!
Directie Aqualectra is dat kennelijk in het verkeerde keelgat geschoten
en nu ben ik als klant geblokt van elke informatie van een bedrijf wat
pretendeert klantvriendelijk en hun service aan het verbeteren te zijn.
Hoe lang kan dit nog doorgaan en in een brief heb ik Aqualectra laten
weten dat zij een betalende klant niet zomaar informatie achter kunnen
houden over hetgeen ze behoren te leveren en dat met een overzichtelijke
maandelijkse rekening in papier of PDF vorm.
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Het zou Aqualectra sieren als ze eens werkelijk klantvriendelijk gaan
worden en niet boos worden op personen die op hun illegaal handelen
wijzen. Duidelijk is de gevoelige snaar aangeraakt.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written 26-04-2018
UPDATE
Aqualectra bedankt
Het is niet alleen signaleren van wat mis gaat maar er moeten ook
complimenten zijn.
Na mijn stukje over zaken die misgegaan waren bij Aqualectra werd ik
vrij snel benaderd door enkele medewerkers van het bedrijf. De 3 zaken
werden allemaal netjes afgehandeld en zo kan ik weer zien op Facebook
page wanneer er storingen en mededelingen zijn van Aqualectra. Mijn
rekeningen zijn netjes binnen gekomen en een fout die was opgetreden
in betalingen werd netjes afgehandeld.
Ik wil langs deze weg heer Jonis, mevrouw Sharo Bikker, mevrouw
Maduro en heer Celestina bedanken voor hun inzet en ik moet gewoon
toegeven, de service is al stukken beter.
Dank u allen.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written 03-05-2018
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1205 Heer Rutte, de perfecte politicus
Nederland is bezig met een kabinet 3 van een zekere heer Rutte en vele
mensen schreeuwen moord en brand over de manier hoe deze man het
land bestuurt. Deze politicus weet 17.02 miljoen mensen bezig te houden
en precies de weg te bewandelen die men hem opdraagt.
Want wat is het om politicus te zijn?
Een politicus is een buffer tussen de burgers/mensen wonend in een
land en de groep die bepaalt wat er in en rond het land gebeuren moet
in hun ogen. Een politicus zal zorgen dat de bewoners nooit te weten
komen vanwaar de opdrachten komen en wie er belangen bij hebben.
Een politicus heeft de wettelijke tools, het liegen en bedriegen en zijn
vrij van vervolging en weten hoe hun medepolitici te bespelen en de
monden te snoeren.
We zien dat overduidelijk bij de heer Rutte die werkelijk alles bij elkaar
liegt, bedriegt en bespeelt en zelfs zijn tegenpartijen zo weet te bespelen
dat ze het spel van hem kopiëren. In de laatste confrontatie was duidelijk
te zien dat werkelijk iedereen op een lijn zat maar het spel moest gespeeld
worden en de show werd afgedraaid. Enkele verloren even hun rol maar
dat werd perfect afgedekt. Juist zoals het in de politiek moet gaan.
Nu denkt men dat de politiek het uitvoerend orgaan is van wat een koning
wil. Maar dat is maar voor een zeer klein deel waar want de koning,
in dit geval, is een van de personen die het beleid en richting bepaalt
van een land. Het onbeperkt binnen laten komen van buitenlanders is
een weg die niet door een koning is bepaald maar opgelegd is door een
veel hogere groep.
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In alle jaren wroeten in de structuren van gezag, wetten en regels en de
vele clubjes is duidelijk geworden dat we allemaal tegen de verkeerde
personen aan het vechten zijn. Personen die een buffer zijn en niet de
opdrachtgevers! De buffer werkt blijkbaar perfect want de rechtbanken
hebben het nog nooit zo druk gehad en de politiek draait voor de volle
100%. Zie de wereldpolitiek met een Trump, Putin of Kim Joung Un!
Een geweldige show en alle energie wordt losgelaten ook op deze
personen.
Heer Rutte is simpel een van de beste politici ooit in Nederland geweest
en het is wel frappant dat deze man nog leeft. Ondanks alle verzet,
bonken, schelden en tieren gaat deze man door als een politieke clown
met feestmuts en een zeer dikke huid. Zijn team, zijn dekking en de
verdeeldheid die geschapen wordt is formidabel en een perfect beeld
van wie en wat er achter hem staat en beschermt.
Bedankt heer Rutte dat u mij de ware tegenstander, uw opdrachtgever,
aangewezen heeft. Helaas hebben de 17.02 miljoen mensen dat blijkbaar
nog niet door.
John H Baselmans-Oracle
Written 28-04-2018

1206 Het spel Bill Cosby en zijn medelotgenoten
We zagen het aankomen, Bill Cosby moet vernederd worden en zijn
leven totaal vernietigd. Vele gingen hem voor; Michael Jackson, Diana, Prins, Elvis, Kennedy, Warhol en vele andere die roem hebben
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meegemaakt en het ware spel zagen, worden door een organisatie, CID
genaamd, totaal van de aardbodem geveegd of zo vernederd dat niemand
meer hun naam uit wil spreken.
Wereldberoemd te zijn geworden en de ware wereld gezien te hebben
moet men meedoen aan de vele vieze spelletjes met kinderen, medemensen, drugs, doping en de show die rond hen gecreëerd wordt. Je kan
geen wereldster worden als je, je niet in deze mallemolen gaat begeven
en het is absoluut onmogelijk een wereldster of topsporter te worden
als je je niet overgeeft aan wat de managers en je sponsoren opdragen
vanuit het hogere.
Van zeer dichtbij heb ik het mogen zien, meemaken en ervaren en ja
de CID kwam ook via de lokale politiek om mijn leven te vernietigen.
Heer Cosby was een zeer gemakkelijke prooi, net zoals Michael Jackson, want beiden stonden bekend dat ze veel van kinderen hielden.
En wil de kindertruc niet lukken dan gaat deze organisatie over naar
omgekochte vrouwen die los gevuurd worden. We zagen dat duidelijk
bij Tiger Woods, Tyson en Simpson. Tyson en Simpson werden in de
goot gegooid simpel omdat ze het niet langer meer konden verdragen
met de smoes dat de druk te veel is. Elk normale geest zwicht eens voor
waar men deze mensen intrekt.
Wat zagen we afgelopen week bij de overleden wereld DJ Avicii die
gezwicht is door deze druk. Hij kon de weelde niet aan volgens de pers
maar in werkelijkheid zag deze jongen te veel en kon dat niet verkroppen. Zijn ouders en vriendin beamen het allemaal, maar alcohol was
zogenaamd zijn probleem en daar werd het mee afgedaan.
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Maar zie de bekende wereld DJ’s van Buuren en Tiesto van Nederland
die persoonlijke vrienden zijn van Alexander. Ja die Alexander die achter
het grootste wereld drugs imperium zit! De links zijn overal te vinden en
je bent de man zolang je maar met de show mee doet en je mond houdt.
Het is zwijgen en met de show mee doen of anders is het opruimen of het
zwijgen opleggen. Lance Armstrong moest vallen, hij was te machtig,
hij was te groot en moest boeten. ALLE wielrenners en topsporters zijn
aan de doping anders zit je daar niet maar het is de doping die je weer
kan laten vallen in de goot zodra je te machtig wordt.
Bill Cosby zal nog veel mee gaan maken en het is al geheel te voorspellen
wat er met deze man gaat gebeuren. De weg van de elite is onerbarmelijk
en geen roem als je deze roem niet meer kan dragen.
Geweten noemen ze dat.
John H Baselmans-Oracle
Written 30-04-2018

1207 Het nog bestaande derde rijk
Het eerste rijk (Romeinse)
Het tweede (Duitsland 1)
Derde rijk (Duitsland 2)
Jaarlijks wordt de dag van de vrijheid gevierd en moeten we blij zijn
dat we van die verschrikkelijke dictator af zijn. Maar is het wel werke- The new world-
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lijk zo? Want het derde rijk is pas gaan bloeien toen men zogenaamd
de touwtjes overnam en mensen hun vrijheden teruggegeven werden
volgens de vele boeken.
Het is een grote leugen want na de capitulatie is er niets veranderd en
zijn vele zaken juist gaan lopen zoals de bewuste dictator opdracht voor
kreeg. De mensheid was gebroken en de rijken die allemaal joden zijn
waren nog nooit zo rijk. Je zou dus denken de dictator heeft gefaald
maar als beloning voor zijn moed heeft hij een nog lang mooi beschermd
leven mogen voeren rond en om Zuid-Amerika.
De tweede wereld was er om het mislukte tweede rijk op te pakken en
de geschiedenis in te gaan als het derde rijk. Dat derde rijk is nu de basis
van alles wat er boven op deze bol gebeurt en is het script wat vanuit de
absolute top gedirigeerd wordt.
Even voor alle duidelijkheid, zie wie de huidige wereld regeren en dan
komen we allemaal terug op de Joodse gemeenschap waar de dictator
zogenaamd zo’n hekel aan had. Zie hoe de zaken gaan in Palestina en
Israel en de daar omliggende landen. Zie waar de ark (volg de obelisken) nu aanwezig is en wat deze mogendheid nu aan het doen is met de
mensheid. Waar liggen de krachten op dit moment? En dan zie je dat het
derde rijk weldegelijk spelende is en dat de vrijheden ons voorgehouden
niets meer zijn dan een hologram.
Het derde rijk, wanneer zal de ark het vierde rijk in gaan luiden? De
speler in dit geval staat te popelen en onze vrijheden….. vergeet ze maar.
John H Baselmans-Oracle
Written 06-05-2018
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1208 Hoelang bedonderen onze regeringen ons nog?
Reuter “ConocoPhillips moves to take over Venezuelan PDVSA’s Caribbean assets - sources”
Verder staat duidelijk in dit stukje “The U.S. firm targeted facilities on
the islands of Curacao, Bonaire and St. Eustatius….”
En wat lees je in de huidige kranten?
Curaçao weet van niets!!!
Wie gaat dat nog geloven en hoe lang wisten alle geldtrekkers uit het
debacle ISLA / PDVSA al dat dit spelende is? Want we praten over een
aankomende beslagname wat al vanaf 2007 loopt!!
Was het daarom dat de clubjes snel claims legden op ISLA en was dat
de reden dat de rechter in ging grijpen omdat deze claims niet konden
daar er een grote vis bezig was met claimen?
Kwamen de Chinezen er misschien ook achter dat ze een zeer groot
probleem gingen overnemen als ze in de ISLA oplichtingzaak zouden
trappen? Is het daarom ook dat welke commissie ook ging zitten, niets
anders deed dan geld delen en niet met een werkelijk plan kon komen
omdat er dan een chaos zou ontstaan. Een chaos als men zou te weten
komen dat de ISLA in werkelijkheid niet betaalt maar ook niet meer
bestaat. Wie liegt naar de vele werknemers en wie belazert het volk wat
wel belastingsgeld alsmaar ziet verdwijnen in deze dode put?
Het is tijd dat we de regeringen inclusief de huidige regering maar ook
justitie aan gaan klagen voor oplichting en het achterhouden van de waarheid naar de burgers toe. Inderdaad niet elk detail hoeft de straat op maar
het is niet fair 11 jaren lang mensen voor te liegen en te bedonderen wat
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er werkelijk gaande is op het ISLA terrein! Al de duistere rechterlijke
uitspraken, complete shows over vervuiling moesten er zijn om af te
schermen dat er in werkelijkheid geen PDVSA meer is. De acties zijn
nu duidelijk en na 11 jaren is eindelijk de waarheid naar boven gekomen
dankzij een beslagname via ConocoPhillips US.
Regering en justitie zijn niets anders dan grote leugenaars en bedriegers
naar het volk toe, dat is nu toch overduidelijk bewezen.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written 07-05-2018

1209 DRIE PASTOORS IN DIENST ALS
RIJKSAMBTENAAR
De overheid die het salaris van geestelijk voorganger betaalt, dat is in
Nederland ondenkbaar. Of toch niet? De BES-Eilanden blijken drie
pastoors te tellen die worden bezoldigd als rijksambtenaar.
Algemeen bekend is dat bij de Diensten Geestelijke Verzorging van het
ministerie van Defensie zo’n 150 krijgsmachtpredikanten, aalmoezeniers, humanistische raadslieden en geestelijk verzorgers van andere
religies op de loonlijst staan. Daarnaast zijn er nog enkele tientallen
geestelijk verzorgers in gevangenissen die op de loonlijst staan van
Justitie en Veiligheid. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om geestelijk
verzorgers, en niet om voorgangers als dominees, pastoors, rabbijnen
en imams.
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Bijzondere gemeente
Maar ook daar bestaat binnen het Nederlands Koninkrijk een uitzondering op. Ondanks het feit dat 35 jaar geleden met de invoering van
de Wet beëindiging financiële verhoudingen tussen Staat en kerk de
financiële steun van de overheid aan kerken is gestopt, blijken er binnen het Koninkrijk nog steeds pastoors op de loonlijst van de overheid
te staan. Studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen, Fokke Veenstra
en Alex van Schreven de Vries, kwamen erachter dat er op de BESEilanden drie pastoors zijn die worden bezoldigd als rijksambtenaar.
De BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) zijn sinds 2010 een
‘bijzondere gemeente’ van Nederland. De pastoors worden betaald op
grond van Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES, Artikel 5. Per
persoon genieten ze een inkomen van 1.345 euro per maand.
Oude wetgeving
De regeling is een overblijfsel uit de tijd dat de eilanden nog onder
de Nederlandse Antillen vielen. Toen ze in 2010 Nederlands werden,
is een groot deel van de oude wetgeving ‘beleidsarm’ overgenomen.
De bezoldiging van de pastoors is een overblijfsel uit die tijd, zegt de
Rijksdienst Caribisch Nederland.
Bron Binnenlands bestuur
WAT IS ER WERKELIJK GAANDE?
Vanaf ouds wordt de katholieke kerk (bisdom) betaald door de Antilliaanse regeringen. Toen ik dit aanhaalde in het boekje “Geboren voor
een cent” werd ik van alle kanten aangevallen door de politiek want
het was een leugen.
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Het is de politiek met hun corrupte justitie die kinderleed in stand
houdt en zelfs financiert! Uit stukken bleek dat nog steeds geld als een
soort subsidie naar bisdom Willemstad gaat en voor iedereen die achter
zijn/haar naam RK heeft staan, krijgt het bisdom Willemstad geld als
zijnde hun gelovige! Zo financiert ook u; de staat en hun pedofilie plus
kindermisbruik.
Zie ook het boek “Geloof en het geloven”
Written 08-05-2018

1210 Amerikaans - Nederlands onderonsje
Zoals ik al vanaf zondag over de beslagname van ConocoPhillips schreef,
er is iets goed mis en veel wordt ons verzwegen. Dat wordt ook nog eens
bevestigd door staatssecretaris Raymond Knops. Wat de laatste dagen
wel duidelijk wordt is dat de gehele beslagname een duidelijk spel is
van Amerika en Nederland tegen Venezuela.
Als spelers zijn gekozen onze 3 eilanden; Aruba, Bonaire en Curaçao.
Zij worden letter en figuurlijk in zee gesmeten om vies stinkend geld
los te krijgen van een Venezuela en dat met medewerking van het lokale
corrupte gerecht. De ene na de andere beslagname is gaande. Het gaat
niet meer alleen over wat connectie heeft met Venezolaanse olie maar
ook lokale takken worden meegetrokken in de smerige Amerikaanse
politiek. Wat dacht u van de offshore, banken en Venezolaanse bedrijven die ook aan de beurt gaan komen? Want al lang is Amerika bezig
om Venezuela op de knieën te krijgen en zijn het hun daden die maken
dat Venezuela er zeer slecht aan toe is op dit moment. Ondanks dat wil
440

- OMNIS 5 -

Venezuela niet opgeven en zo worden er nu Nederlandse eilanden bij
betrokken die bindingen hebben met Europa en dat via dat hypocriet
landje Nederland.
Je zou dan denken Nederland komt op voor hun koloniën en zeegebieden
maar zoals we al langer weten, Nederland is een land die zeer snel de
sleutel uit handen geeft! In dit geval zijn de eilandelijke bewoners als
gijzelaars overgedragen aan Amerika. Een Amerika die het geen zier kan
schelen wat er met die paar honderdduizend mensen gaat gebeuren op
die kale rotsen. Het gaat Amerika om de macht van en over Venezuela
en het geld wat ze terug willen zien. En dat gaat over lijken als het moet!
In plaats dat het moederland Nederland hun burgers overzee beschermt,
is het een Nederland die het hypocriete spel aan het spelen is samen met
Amerika. Dat is de reden dat er tot dusver geen vragen aan een consul
van Amerika gesteld worden en mag deze hier blijven als waarnemer.
Ook is duidelijk te zien de al lang opgezette verscherping van de bewaking van het Amerikaans consulaat! Het is ook de reden dat het lokale
gerecht akkoord gaat met alles wat op hun bureau belandt. Dat alles
onder Amerikaanse druk.
Nederland is het hypocriete land dat enkele honderdduizend mensen
wil offeren om in een goed blaadje te blijven staan bij een vies moordlustige Amerika. Het maakt van Nederland met deze actie een van hen.
Moordenaars op afstand en wij als Nederlandse burgers overgegeven
als pionnen op een zinkend schip.
Wanneer gaat de lokale bevolking zien wat het spel is van Nederland?
Wanneer gaat men eens achter die mensen staan die al voor vele vrijheden hebben gevochten. Zij die hun leven hebben gegeven, allemaal
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om geen politieke pion te zijn van een hypocriet Nederland wat slaaf
is van een Amerika.
John H Baselmans-Oracle
Written 09-05-2018

1211 De tijd
Ik heb gewroet in waar mogelijk was, samengewerkt met mensen vanuit de bron, kinderen proberen te redden van hun ondergang, mijn nek
uitgestoken waar onrecht was, ben op plaatsen geweest waarvan de
beelden me eeuwig blijven vervolgen, heb met mensen samengewerkt
die kind zijn van de duivel, gewroet in plaatsen waar men niet weet dat
ze bestaan…. en dan, dan besef je de mensheid is zo geschapen en is er
geen alternatief als een zoveelste ondergang.
Met pijn in mijn hart, mijn energie gegeven voor het goede is de tijd
gekomen.
John H Baselmans-Oracle
Written 14-05-2018
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1212 Caribische wereldoorlog
Wat begon als een inbeslagname van ConocoPhillips op de tegoeden
van PDVSA op onze eilanden blijkt het meer en meer een vooravond
te zijn van een oorlog.
We weten allemaal dat in de tijd van Chavez hij overeenkomsten gesloten
heeft met Cuba, Rusland en China. Grote bedragen werden vanuit deze
landen gepompt in het land Venezuela. En zoals de wereldhandel is; voor
wat hoort wat. Chavez verdween van de aardbodem en er lagen kansen
voor Amerika om hun spel te spelen om Venezuela definitief door de
knieën te krijgen. Wat opmerkelijk is, is dat een speler (Amerika) die
pretendeert een vijand te zijn van Venezuela, wel veel geld maakt via
hun eigen Citgo en Phillips 66 tankstations. Zij hebben wel connecties
via de olie industrie met Venezuela, vijand of niet! Nu blijkt er de klad
ingekomen te zijn en Amerika wordt ongeduldig en wil betalingen zien.
Betalingen die er wel of niet bestaan, dat blijft ook onduidelijk. Door een
zeer corrupt rechtssysteem zowel in Amerika als op de lokale eilanden
gaat men tegoeden opeisen en met in hun achterhoofd dat 2 landen wel
eens erg kwaad kunnen gaan worden. Rusland en China willen hun
kapitaal, gestationeerd in Venezuela, ook beschermen. Al is het China
nog niet gelukt de olie en gas onder de eilanden te claimen, ze zullen
niet de rijkdom van Venezuela zo laten schieten! Kortom Rusland en
China staan op scherp als de kraan te lang dichtgehouden wordt door
een vies Amerikaans spel.
Een Amerikaans spel dat door het Nederlands/Antilliaans rechtssysteem
en Nederlandse politiek beschermd wordt en waar Nederland duidelijk
enkele eilanden wil opofferen als Amerika maar Venezuela in handen
gaat krijgen!! Een droom die geen werkelijkheid is want Rusland en
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China zullen zeker deze levenslijn niet loslaten. En wat nu ook duidelijk
is, Cuba wil graag de olie raffineren en eerste schepen met olie, 440
miljoen waard, zijn al daar beland (Reuters). Zo laat PDVSA Curaçao
gewoon links liggen en omzeilt de gehele inbeslagname.
En dan… plotsklaps het Russische bezoek op Bonaire van de Russische
miljardair Mikhail Prokhorov die al zenuwachtig aan het worden is en
een onderonsje had met Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders op
“Nederlands” grondgebied! Wel een vreemd “bezoek” op een vreemde
plaats op een vreemd moment!
De Caribische oorlog is in volle gang en duidelijk is het dat er veel
meer gaande is dan dat de premier van Curaçao heer Rhuggenaath, los
wil laten. Duidelijk is heer Rhuggenaath een Nederlandse pias zonder
ruggengraat en komt met valse informatie om de gemoederen te sussen!
Is dat allemaal in opdracht vanuit Nederland?
John H Baselmans-Oracle
Written 15-05-2018

1213 What’s on your mind, John?
Elke morgen als ik mijn computers opstart en Facebook open maak staat
er de regel “What’s on your mind, John?”.
Vreemde vraag vind ik dit als je weet dat Facebook alles behalve eerlijk met de gegevens van mensen omgaat. Hoe kan je dan je gedachten
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vastleggen openlijk voor iedereen en deze zijn dan niet beschermd?
Daarnaast, als je zaken aanhaalt die Facebook niet aanstaat, word je
gestraft en in de ergste gevallen, en wat mij al drie maal is overkomen,
je account wordt geblokt of gedelete.
Wat er werkelijk in mijn gedachte aan het spelen is lijkt me niet verstandig het op een sociaal media te zetten. Ook is het niet verstandig
om gevoelige informatie daar te lekken waar je vijand het meeste op zit
te kijken en je via valse namen aan het volgen is. Deze “trollen” vallen
geweldig door de mand als je eens een regel zet die hen activeert uit hun
slaap te komen en dan als een stier op een rode vlag je proberen voor
alles en nog wat uit te maken wat maar mogelijk is.
Ze vallen allemaal door de mand zeker als je gaat zien wie je pagina’s
bezoeken en zeker als je ziet wat ze voor meldingen maken op een
Facebook om zo je weer een time out te geven. Sociaal media is een
openboek en is de juiste plaats om de moderne trollen te identificeren
maar ook te achterhalen. Zo is nog niet lang geleden een van mijn zogenaamde “team leden” grandioos door de mand gevallen en zo ook al
enkele Nederlandse politici die er alles aan doen om mensen, die te veel
naar buiten brengen, in een kwaad daglicht te zetten.
Gisteren schoor ik mijn hoofd kaal simpel omdat ik dat wilde en bij
het kijken in mijn spiegel vanmorgen zag ik die kale knikker en dacht
“daar staat hij, klaar om naar Nepal te gaan om zich terug te trekken van
deze ziekelijke wereld waar geen mensheid meer bestaat”. Gezien de
reacties op de diverse media zit ik nu boven op een berg over iedereen
uitkijkend nanana te mompelen.
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Die mensen die mijn boeken gelezen hebben weten dat ik waar te wereld
dan ook kan zijn wanneer ik wil en er geen instantie is die mij tegen kan
houden laat staan weten hoe ik dat doe. Vannacht is mijn email gehacked
en afgelopen dagen werd er weer meerdere malen ingebroken op die
computer die online is maar helaas beste mensen die informatie die u
nu bezit is die informatie die ik wil hebben dat u ze heeft!
What’s on your mind, John?
That will be in my mind and only for me. It’s information not for this
world.
John H Baselmans-Oracle
Written 16-05-2018

1214 Politieke drugs
Psychiater Bram Bakker kwam in Maart 2017 met een volgende uitspraak: “Cocaïne is een ‘Haagse ziekte’ onder politici”! Buiten het
bewijs dat in 2006 bij de Tweede Kamerfractie van D66 in Den Haag
op het damestoilet coke werd gevonden en er ook hoge waarden in riool
water werd gevonden en er later ook een geval naar buiten kwam van
Michael Heemels die niet slim genoeg was en geld gebruikte voor zijn
behoefte, blijven nu zaken alsmaar naar buiten komen.
Reeds in mijn eerste boeken haalde ik het verband aan van coke en
drugs onder de elite, politici, musici en succesvolle zakenmensen. Wil
je een hoge prestatie leveren moet er genomen worden, is een regel
vanuit die kringen! Cocaïne wordt echt als antikatermiddel ingezet en
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drank moet dit verbergen. In vele gevallen is drank een simpele cover.
Dezelfde psychiater bevestigde ook dat hij alleen al vele topmensen
(politici) als patiënten heeft!
Coke onder de lokale politici en elite is ook normaal. We konden zelfs
een aankomende minister-president in een interview met een witte neus
voor de lokale TV zien! Ook werd snel bekend dat de mensen om hem
heen het goedje haalden in de wijk Seru Fortuna. Een andere politicus
werd zo opgespoten door een arts dat deze kost wat kost de bekende
stoel kon blijven bezetten. Na de periode bleef deze persoon onder zware
medicatie, want veel onrecht was aangedaan via deze persoon en deze
zal dit een leven lang met zich mee moeten dragen.
Ook sporters zitten in hetzelfde schuitje al noemen ze dat dan “stimulerende middelen” wat men dan ook wel doping noemt. Er is geen topsport
op deze wereld zonder dat er gespoten of ingenomen wordt. Het is een
simpele regel in de wereld van de top en deze regel is: “Je neemt het
goedje, of je bent er weer snel terug in de anonimiteit”.
Gelukkig komt na vele jaren signaleren en rapporteren duidelijk de ware
kracht van de elite naar boven. Deze ware kracht is simpel een woordje
genaamd “drugs”. Want zonder drugs is er geen 24 uren in dienst zijn
van een gemeenschap en kan men alle onrecht niet verwerken , onrecht
van kinderen offeren tot met vuile regels en wetten werken zonder dat
het geweten je vanbinnen opvreet. Drugs zijn de enige weg die dit onrecht kan onderdrukken en drugs, in de vele vormen tot medicijnen toe,
blijven nodig tot de dag je sterft.
Coke en andere drugs gerelateerde middelen is de drijfveer en de sleutel
hoe een persoon aan de top stand kan houden en daarom is er een koning
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die zeer regelmatig zijn wereldhandel blijft controleren op onze eilanden.
Drugs…. De sleutel voor succes.
John H Baselmans-Oracle
Written 28-05-2018

1215 528

Zaken komen op je pad als het zover is.
Al geruime tijd schrijf ik over de kracht van energie en de kracht die er
bestaat wat vele zaken kan veranderen en mooier nog, kan omgooien.
Zelf maak ik met de regelmaat van de klok vreemde zaken mee en zijn
die niet door de reguliere wetenschap te verklaren. Het gegeven geen
tijd, geen afstand, het gegeven matrix en de vele Dimensies/Hologram,
maar ook het gegeven van vele onverklaarbare zaken die om ons gaande
zijn hebben mij een compleet andere kijk gegeven op het leven. Toen
ik voor het eerst het geheel zag was het een openbaring en ik besefte
op dat moment voor het eerst dat er “gespeeld” kon worden met de elementaire elementen die in de energiewereld aanwezig zijn. Het leek op
de dag dat ik herboren werd en de onmetelijke kracht weer bezat zoals
elk mens deze zou moeten bezitten. Helaas, de wereld zoals we denken
dat we die moeten zien is een wereld in een zeer bekrompen matrix die
bestuurd wordt door een zeer select groepje wat alles in handen heeft
ver buiten het menselijke.
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We lezen alsmaar over illuminati, vrijmetselarij en de daar om heen
vele groepen met hun ritualen en gebruiken. Doch deze zijn verre van
de werkelijke kracht. Al pretenderen ze meer kracht te bezitten dan de
huidige mensheid. De mensheid is bang en wordt door angst geregeerd
en dagelijks afgebroken, dat is de enige kracht die men tentoonstelt. Via
het geld en de vele oorlogen is er geen mens meer die weet van de ware
krachten in een leven, althans dat groepje is zeer klein. Die personen
die de kracht/energie ook zien en ermee werken blijven zeer sterk op
de achtergrond en doen hun “werk” voor zover het mogelijk is zonder
op te vallen.
De boeken van het energieniale leven brengen je in contact met de
onmetelijke kracht van de energie. Maar helaas zijn de mensen te bang
om de eerste stap te zetten en in te gaan zien dat de huidige luchtbel van
een maatschappij zeer gemakkelijk, ieder voor zich, met een speldenprik
is te laten verdwijnen. Doch merkte ik ook, hoe dieper ik ging wroeten
in de wereld van energie en hoe meer ik met de kleine elite groep te
maken kreeg en zelfs een algeheel zwijgen om me heen is gecreëerd,
kwam ik in een keer in een zeer donker gedeelte terecht van het leven.
De afzondering van de huidige mensheid liet me krachten zien diep in
de energiewereld waarvan ik totaal geen bestaan van wist.
Ik wil het anders omschrijven;
In de eerste jaren van mijn reis in de energiewereld wilde ik iedereen
helpen, ik genas en begeleidde vele mensen en vele mensen wist ik een
richting te laten gaan waarmee hun leven gemakkelijker zou worden.
Ook berichtte ik van alles wat er gaande was in de huidige maatschappij en begon te schrijven over de vele vreselijke zaken met kinderen,
geloof en maatschappij. Dat allemaal samen gaande met corruptie, vele
moorden, oorlogen, angst en pijn. Alles werd vastgelegd en ik ging er
- The new world-

449

van uit als de mensen zien wat er mis is, gaan ze zelf wel een andere
weg inslaan. Deze beredenering pakte anders uit en mensen gingen
schoppen, vechten en haat en nijd creëren tegen de elite en hun clubjes.
Het verkeerde gebeurde dus, want deze elitegroepen leven juist van alles
wat negatief is! Het plaatsen van verderf door hen wordt gedaan zodat
ze weten wat hun tegenstander bezig houdt.
In de reis in de energiewereld kwam ik een verrassing tegen, zoals ik
zojuist beschreef. En deze verrassing was zo extreem van wat ik ooit
had durven dromen. Want energie is te kneden en via de energie zijn
alle werelden met elkaar verbonden en alles heeft te maken met elkaar.
Ook geen nieuw gegeven en vele malen belicht. In deze lange reis viel
ik enkele maanden geleden in een diepe donkere energie. Een energie
die ik niet kende en bleek later de tegenpool te zijn van de energie waar
het universum van geschapen is. Ik beschreef wel eens dat tegenover
het positieve altijd een negatieve energie was, maar ik dacht meer in de
gedragingen van de mens en het aardse. Wat nu dus blijkt, is het een
deel van de energiewereld, waar je als een vlieg in een spinnenweb
verstrengeld kan geraken!
Reeds maanden zit ik in deze zwarte energie, niet wetend waar ik in
terecht gekomen ben. Was het jaren lang de plus kant van de energie nu
is het de min kant van dezelfde energie die mij mee sleurt in een vuile
wereld waar men mij in wil trekken om zo het leven te laten eindigen.
Nu kom ik op het pad wat me vorige avond doorkruiste. Een kinderfilm
genaamd “A wrinkle in time” gaf mij de boodschap waar ik niet op kon
komen in deze donkere periode.
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De film gaat over energie, reizen door het universum en daar de positieve
en negatieve energie tegenkomen. Een professor is ervan overtuigd dat
je via frequenties kan reizen, waar dan ook in het universum, en dat ook
bewees in zijn experiment. Een gegeven wat ik meerdere malen heb
beschreven en door mij zelf gedaan is. Zo heb ik vele werelden gezien
en beleefd en er ook veel verslagen over geschreven. Helaas worden
deze nog niet begrepen maar dat is het naïeve en de angst in de mens
wat geprogrammeerd is vanuit de maatschappij en de huidige matrix.
Een simpele ziel kan het mediteren noemen al is dat een zeer beperkte
vorm. Het reizen in frequenties is het reizen in alles wat maar bestaat
in de energiewereld wat ook wel op zijn aards omschreven wordt “het
universum”.
Deze film belichtte dus ook het slechte en de negatieve energie wat een
reizende professor gevangen hield. Door dit gegeven besefte ik in een
keer waar ik in beland was en dat er alles aan gedaan wordt om mij in
dit negatieve aardse spel te trekken. De processen, aanslagen, bedreigingen, afzonderen en nu absolute stilte van een donkere energie moet
mij in de smerige zwarte macht brengen van de aardse negatieve club.
Een simpele kinderfilm met een diep verhaal wat vele als “onzin” zullen
afdoen maar mij een deel van mijn reis en een deel van mijn wereld liet
zien op een simpele manier.
Hoe een frequentie van liefde 528 Mz. een wereld kan veranderen.
John H Baselmans-Oracle
Written 02-06-2018
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1216 De kankerdokters
“Dr. Farid Fata Gets 45 Years in Prison After Scamming Cancer Patients
Everyone knows someone who has experienced the terrible disease that
is cancer. It’s an unfortunate reality, but it’s one wherein we must live.
What can make cancer so much worse is the aggressive, life-altering
treatments that often follow, like radiation and chemotherapy.
While some cancer treatments are becoming more advanced, less aggressive, and not as invasive, we put an immense amount of faith in doctors
to guide us in the right direction. So, what happens when individuals
considered top, world-renowned doctors break that trust and weaken
that faith?
That is exactly what happens to hundreds of patients when one doctor’s
lies came unhinged and uncovered for the world to see in 2013.”
Bron healthy-holistic-living
Ook op Curaçao hebben we een “dokter” die mensen de kankerangst
toepraat en overal een “vermoedelijke” kanker ziet. Alleen deze man is
zo wereldberoemd dat hij onbeperkt door kan gaan en de kankerhandel
veel geld doet opleveren.
“Preventie” noemen ze dat. Wetende dat alle mensen kanker in hun lijf
hebben, maar niet wil zeggen dat deze werkelijk levensbedreigend is
en je er ook niet van zult sterven. Iedereen moet na het constateren van
kanker, de angst in hun lijf hebben, zich verwerpen aan een zeer oude
behandelingsmethode die achterhaald is maar wel veel geld oplevert.
Wanneer gaan de mensen inzien dat:
Een kanker niet levensbedreigend is?
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Twee dat als deze te ver zich opspeelt nog vrij eenvoudig te genezen is?
John H Baselmans-Oracle
Written 04-06-2018

1217 De vete Advent ziekenhuis
Kost wat kost moet Advent ziekenhuis het op gaan geven in de zorg.
Sinds het binnenhalen op een duistere manier van de huidige gezondheidsinspecteur heer Huurman is er een ware vete opgetrokken tegen
bepaalde artsen/specialisten die niet mee willen doen aan de lokale elite
club en zich distantiëren van de vuile praktijken in de zorg.
Dat er door deze heer met twee maten gemeten wordt is overduidelijk
in een volgend geval wat ik zelf mee heb gemaakt.
Enkele maanden geleden werd ik met spoed gebracht naar het SEHOS.
Bij de poli klapte ik nogmaals neer en belandde op de grond. De bewaker
die die avond om 10 uur dienst had pakte me op en vertelde me dat ik
niet op de grond mocht liggen en te gevaarlijk was omdat deze te vuil
was! Ik werd in een rolstoel getrokken en in een hoek gezet van een
gang. Even later werd ik in de kamer getrokken en op een tafel gelegd
waar blijkbaar iemand kort daarvoor ook gezeten/gelegen had gezien het
verkreukte papier. Toen werd het wachten, lang wachten en de pijnen
bleven komen en het enige wat ik hoorde was gekerm van meerdere
mensen om me heen en een huilend kind. Er werd een infuus gezet en
toen ik mijn bekende plasje moest geven viel me op dat de vuilnisbakken
overvol waren van onze boots en zelfs troep op de grond lag. Toen ik
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weer wat bij kwam en verder keek bleken er gebruikte naalden en spuiten
op de grond te liggen. Het was duidelijk een zwijnenstal waar ik lag.
Het schoot niet echt op en het enige wat we met z’n allen hoorden was
dat er een feest gaande was in een van de kantoren en de doctoren en
de verpleging wel erg veel lol hadden. We bleven met z’n allen maar
geduldig wachten tot men bij het SEHOS er weer personen tot het besef
kwamen dat ze op eerste hulp werkten. Ondertussen moest ik gebruik
maken van het toilet aldaar en met pijn en moeite kwam ik daar en was
er werkelijk de grootste schok. Het toilet stonk, was vies en toiletpapier
overal op de grond. Nu, ben je nog niet ziek dan haal je die daar wel
op je lijf.
Nadat ik weer naar huis werd gestuurd, omdat ik weigerde te blijven in
dit rattenhol, heb ik heer Huurman, de grote inspectieman, gecontacteerd.
Hij was de man die me vanuit Nederland nog regelmatig schreef dat hij
terug zou komen en alles wel eens aan zou pakken. Ik schreef hem over
mijn voorval en op het einde van de brief vroeg ik waarom hij daar niets
aan doet? Waarom is heer Huurman alsmaar bezig tegen een Advent en
een select groepje specialisten en artsen terwijl in een bezoek 2 dagen
later ik perfect geholpen werd in het Advent en de vloeren en kleedkamers zo schoon waren dat je er van kon eten en personeel vriendelijk
en behulpzaam was!
Heer Huurman werd boos en vertelde mij dat hij weldegelijk bezig is
met het SEHOS waarop ik terug schreef “vreemd dat dat dan niet opgeblazen wordt in de pers”! Toen ik ook nog eens aanhaalde dat er een
duidelijke vete was, verbrak heer Huurman alle contact en weigerde
nog te praten en blokte me als een klein kind die de waarheid te horen
kreeg, ook mijn sociale pagina’s!
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Duidelijk is dat een inspecteur met willekeur en met een bepaald doel
enkele mensen het leven zuur aan het maken is. Welke reden laat ik even
hier open want ik denk dat iedereen dat wel in kan vullen maar pluis is
het niet als je een rattenhol open laat en een goedwillend net instituut
het leven zuur maakt kost wat kost tegen onze gezondheid.
Met twee maten meten is hier duidelijk want wanneer gaat deze inspecteur het ware rattenhol en geldverslindend feestend instituut aanpakken?
John H Baselmans -Oracle
Written 07-06-2018

1218 Aan de redactie van KKC
Het is goed te lezen dat na jaren mijn informatie jullie er van overtuigd
hebben dat je op de verkeerde mensen een vete jaren lang hebt onderhouden.
Verder is het goed te lezen dat u steeds dichter bij de waarheid komt
maar helaas de ware opdrachtgever maar terloops noemt en de ware
moordenaars niet de namen geeft die ik u heb gestuurd via hun hotel slip.
Jammer is te lezen dat u nogsteeds op het verkeerde paard gokt wat
betreft de gehele zaak maar aan wie moet je je anders vasthouden (niet
waar?)
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Jammer is ook dat de ware tipgever aan de galg is gehangen terwijl u
wel zijn materiaal gebruikt. Maar we weten allemaal ego is gevaarlijk.
John H Baselmans-Oracle
‘Io so’ (ik weet)
Geplaatst op 8 juni 2018 door redactie curacao
‘Helmin is niet de eerste noch de laatste die ze hebben laten ombrengen’
Door Nardy Cramm, hoofdredacteur Knipselkrant Curacao
Clubhuis van Grupo Sopi, het Egaming netwerk van trustbazen, accountants en maffia
Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat de toenmalig premier Maria
Liberia Peters en Justitieminister Suzanne ‘Suzy’ Camelia-Romer hun
handtekening zetten onder de Landverordening Buitengaatse Hazardspelen van 8 juni 1993. Vijf jaar na de dood van Helmin Wiels zijn de
opdrachtgevers nog steeds niet gepakt en veroordeeld en zitten tenminste
2 mensen van Curacao al meer dan 5 jaar ondergedoken in het buitenland.
De zaken zijn nauw verwant. RST, leest u even mee?
VERMEEND GEEFT CONSENT VOOR VOB’S SCHADUWTRUSTSECTOR
1995 01 10 – Amigoe | Staatssecretaris Willem Vermeend offshore is
koninkrijksbelang
In 1995 kwam de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën Willem
Vermeend op Curacao aan om voor de bühne de beruchte Antillenroute
om zeep helpen. Om aan de achterkant aan de de Vereniging Offshore
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Belangen (VOB) zijn consent te geven aan Antillenroute 2.o. Elias’s
vernieuwde E-zone verordening, KPMG/PwC’s Nieuw Fiskaal Raamwerk (NFR) en Smeets’ anonieme rechtspersonen wetgeving voor de
oprichting van de Stichting Particulier Fonds (SPF) kregen groen licht.
De kaders waarbinnen de grootste anonieme ongereguleerde offshore
gok en witwassector ter wereld kon ontstaan.
Interim Minister President Betrian tekende op 26 november 2012 op
advies van zijn Secretaris Generaal en eerste beleidsverantwoordelijke
Stella van Rijn een verdachte loterijenvergunning af aan een witwas en
criminele organisatie verdachte af | Extra
In 1996 zette het Bestuurscollege van Gezaghebber Stanley van het
eiland Curacao Betrian Miguel Pourier van Nederlandse Antillen
onder druk voor het uitgeven van een eerste offshore vergunning aan
…. trustboer Gregory Elias. Het uitgeven van gokvergunningen was
feitelijk in strijd met behoorlijk bestuur omdat het toezicht nog niet
wettelijk verankert was. Die hadden Camelia Romer en Liberia-Peters
‘vergeten’ in te dienen. Betrian stelde echter al afspraken met Elias te
hebben gemaakt voor opbrengstenverdeling, Elias had haast omdat
het sportsbettingseizoen zou beginnen, bovendien runden Francesco
Corallo op Sint Maarten, Eduardo de Veer op Aruba en Rudy Pizziolo
vanuit het Holiday Beach Hotel & Casino op Curacao reeds hun eerste
illegale online casino’s.
Tussen het Land Nederlandse Antillen en het eiland Curacao werden
afspraken gemaakt dat het Bestuurscollege zou toezien op de naleving
van de vergunningsvoorwaarden. En Justitieminister Camelia-Romer
zou onderzoek doen naar Corallo’s activiteiten. Na de vergunning aan
Elias (TISS/Staten Management/MeesPierson Intertrust) volgenden
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vergunningen voor Robbie dos Santos (Millionaire’s Club), Herman
Behr (E-management), Robert Vermeulen (Antillephone), Steve Vanenburg (PWC, Curaçao Interactive Gaming Licensing) Rudy Pizziolo
(Gaming Services Provider) en het anonieme Cyberluck (vermoedelijk
een consortium van Citco, KPMG en ABN-Amro/MeesPierson UBO‘s).
Robbie dos Santos was de eerste die het Land verzocht om een sublicentiestructuur toe te staan. Egamingspecialist en lobbist vanaf het eerste
uur mr. Karel Frielink is welliswaar van mening dat sublicentieren legaal
is, maar niets is minder waar. Het is niet alleen wettelijk verboden via
artikel 3 lid 1 offshore Hazardspelen, het is in ook in strijd met de geest
van de wet, zoals neergelegd in de memorie van toelichting. Pourier had
het bovendien bij de uitgifte van de eerste licentie aan Elias bij beleid
direct uitdrukkelijk verboden, omdat de ‘span of control’ voor de overheid in een risicovolle sector als online casino en sportsbettings dan te
groot zou worden. Het staat zelfs in de voorwaarden van de vergunningen. Elias probeerde het vervolgens via zijn vriend Financienminister
Harold Henriquez, doch daar stak Pourier’s staf nog snel een stokje voor:
hij kreeg dezelfde verbod als Robbie. Maar wat is een verbod zonder
toezicht en handhaving? De trustsector turned goksector had immers
al sinds de jaren 50 de lokale media, politiek en de kerk in de pocket.
Smeets, Elias en KPMG bepalen namelijk wat u in de kranten leest, op
de tv ziet en op de radio hoort. De vergunningen werden vervolgens
door de licentiehouders, strikt geheim gehouden, zelfs naar hun sublicenties. Al gauw werden dubieuze Nederlands-Italiaanse cliënten met
bijzondere Latijns-Amerikaanse contacten Rudy Pizziolo, Eduardo de
Veer en Francesco Corallo voorzien van illegale sublicenties. Pourier
riep nog ‘maffia’, maar het was tegen dovemansoren. Overheidstelecombedrijven Antelecom en Setel (door KPMG/Bearingpoint gekaapt en
samengevoegd als UTS), haar datacenters IDG en CTEX en de private
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E-commercepark en Hoogstraat werden de operationele speerpunten
van ’s werelds grootste ongereguleerde en illegale online goksector.
Bij zo’n risicovolle sector hoorde een nieuwe staatsstructuur. Eentje
waarbij de aansprakelijkheid voor Nederland op grotere afstand werd
gebracht en de goksector meer vrijheid krijgt. Bedachten enkele knappe
koppen in Nederland en VOB. En onder druk van grote overheidstekorten kan altijd alles geregeld worden, leert onze koloniale geschiedenis.
Om het proces zo soepeltjes mogelijk te laten verlopen, benoemde de
Rijksministerraad KPMG-er Raymond Begina en gokfounder Suzy
Camelia Romer als voortrekkers van de Ronde Tafelconferentie. Achter
Begina en Camelia Romer staan Elias, Smeets, Grootens, Palm, De Veer
en Pizziolo. Zij snappen offshore gambling. Geen politicus of parlementariër aan wederzijde kanten van van de oceaan, die zich afvroeg
of de goksector niet ook eens een duit in de schatkist hoefde te doen
tegenover alle hun projecten die de overheid voor deze sector betaald,
zoals bv een datacenter op Mahuma of een zeekabel tussen Aruba en
Curacao. Dat zou registratie met zich meebrengen.
Win-win: Nederland blij met minder aansprakelijkheid – IFG bestuur
en haar Sopi netwerk management op de eilanden blij met meer witwasvrijheid | Rene Roodheuvel
10-10-2010 werd een feit, maar opnieuw vergaten Begina en Camelia
Romer uitgerekend het belangrijkste – het toezicht op de vergunninghouders – wettelijk te regelen. Ging het over van gezaghebber naar
premiers? Vijfentwintig jaar na 8 juni 1993 ontbreken op de eilanden
nog altijd toezicht en handhaving op witwassen, terrorismefinanciering
en buitengaats hazardspelen. We schatten het illegale aantal online
offshorecasino’s en VPN casino-zuilen van Aruba, Sint Maarten en
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Curacao tussen 3000-4000. Deze doen zich allemaal voor als legaal,
om zodoende ongecontroleerd offshorebedrijven en bankrekeningen in
het buitenlanden kunnen openen, grote geldstromen met een herkomstverklaring kunnen verantwoorden. En vooral zonder belastingregistratie
en MOT meldingen.
En zo ontstond een bloeiende illegale wereldwijde multi-miljarden
witwas, terrorismefinancierings en underground banking infrastructuur
binnen die financiële offshoresector. Het leeuwendeel van de corruptie
en witwasproblemen op de eilanden vindt hierin haar oorzaak. Dit is
een aangelegenheid van het Koninkrijk. Dat wil zeggen, als de lokale
Ministeries van Justitie en Financiën niet als volksvertegenwoordigers
functioneren. Wat ze nooit hebben gedaan. Maar de Rijksministerraad
grijpt op alle eilanden in, behalve waar het echt nodig is. Is de Nederlandse overheid ook in handen van de georganiseerde misdaad? Of ligt
het grootste deel van de belangen in Nederland?
Het logo van Egamingvergunnighouder Antillephone van Rob Vermeulen vertoont bijzonder veel opmerkelijke Nederlandse kenmerken.
Toeval?
Wie dacht dat London de witwashart van de wereld was, heeft zich door
onze trustsectormedia laten informeren. Dat gebeurd namelijk niet via
de Cayman-eilanden, maar via onze eigen Koninkrijkseilanden. Het
operationele centrum van de Koninkrijkseilanden ligt namelijk niet
in Forti, maar op Brakkeput, het bescheiden buiten van Grupo Sopi,
tevens het hoofdkwartier van de maffia en de georganiseerde misdaad.
Op steenworp afstand van Smeets’ landhuis Santa Barbara en Elias’ Isla
Palm y Tam. Het werkelijke machtscentrum ligt in de Europese narcohoofdstad met de zwaarste drugsgeschiedenis ter wereld: Nederland.
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Het witwassen via de Koninkrijkseilanden is onze grootste Unique Selling Point (USP). Zwart geld verklaarbaar op de meest gerenommeerde
en dubieuze banken ter wereld is Hollandse specialiteit. Met dank aan
zwaargewichten als Elias, Smeets en KPMG weet het Koninkrijk der
Nederlanden dit tegenwoordig slechts wat beter te verbergen dan haar
Engelse concurrent.
Dat neemt niet weg dat Raymond Begina op 19 oktober 2012 de vooravond dat Helmin Wiels op 19 oktober 2012 de verkiezingen won, al
waarschuwde dat als de formatie niet gunstig voor hen zou verlopen, zij
de hele toko (International Financial Group, red) zouden verhuizen naar
de Caymans. Wiels was namelijk vastbesloten de corruptie binnen UTS/
CTEX boven water te tillen en had een grote achterban. De politicus wist
alleen niet dat direct achter UTS’ illegale smsloterijen de veel grotere
illegale Egaming-ijsberg zit. Dat de telecom activiteiten van UTS in
feite het legale voorzetraam is zodat de illegale hazardspel-activiteiten
op de achtergrond kunnen blijven.
Op 26 november 2012 tekende interim premier Stanley Betrian als Sopi
vertegenwoordiger een nieuwe loterijenvergunning voor de van grootschalig witwas en criminele organisatieverdachte Robbie dos Santos.
Enkele maanden later stierf Helmin Wiels aan een acute loodvergiftiging.
De rest is historie.
Maffiastyle: met 9 kogels op klaarlichte dag op een drukbevolkt strand
een populaire politicus en RST informant afschieten. Video erachteraan.
Wie is er dan nog veilig?
Belangen die op achtergrond speelden, komen doorgaans niet in onze
media. Zoals een miljardenverkoop van Pinnaclesports. Pizziolo en
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Cocochi Prins’s grootste online casino met tientallen miljarden jaaromzetten lag onder vuur in Amerika wegens banden met de maffia.
Pizziolo’s licentiehouder Cyberluck en accountant KPMG vonden het
klaarblijkelijk de hoogste tijd te cashen. Ivar Asjes toog in 2014 met
echtgenote Tara Asjes-Prins en Financienminister Jose Jardim naar
China, waar ‘s werelds grootste witwasmachine snel werd verkocht.
Bij de due dilligence kwamen echter een lijk uit de kast: sublicentiering
bleek ongeldig. Via Malta werd vervolgens een echte licentie verkregen
omdat jaren Cyberluck’s sublicentie voor Pinnacle op Curacao voor
zichzelf zou spreken. Daarmee was de verkoop echter nog niet rond. Dat
Cyberluck (Egaming Curacao) diepe roots heeft in Nederland, bleek wel
toen Tweede Kamerlid Ronald van Raak nietsvermoedend begin 2016
een reeks Kamervragen begon te stellen. Vervolgens censureerde de griffie van de Tweede Kamer Van Raaks’ vragen, trok Cyberluck na 20 jaar
illegaal sublicentiering haar licentie aan Pinnaclesports in en nam het
Koningshuis zonder bloemetje en opgave van reden afscheid na 50 jaar
trouwe dienstverlening van KPMG. Hiervoor werd de de hoofdredactie
van de Knipselkrant door KPMG en Begina persoonlijk verantwoordelijk
gesteld. Maar pas toen onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia
op Malta in oktober 2017 met semtex de lucht invloog, kwam Tara met
een kleine miljard dollar uit Panama. Zijn wij benieuwd of het belastbare
deel van al die centjes netjes door Pizziolo, Cyberluck en KPMG aan
de Curacaose belastingdienst zijn aangegeven en afgedragen.
Grootwitwasser Robbie dos Santos wel dader maar niet de auteur. Over
hoe een deliquent toch zijn sms-loterijen ondanks een handhaafbeleid
van 1 november 2014 met een nieuw status quo concept gedoogbeleid
weet te behouden, kan men eveneens het beste tvragen bij de Secretaris
Generaal van Algemene Zaken Stella van Rijn, die tevens eerst verantwoordelijke is voor dit bijzondere sms-beleid | Vigilante
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Tot op vandaag de dag wordt de voor grootschalig witwassen en criminele organisatie veroordeelde Robbie’s moordbeloning (loterijenvergunning) en zwijggeld (sms-loterijen) in stand gehouden. Hetzelfde
geldt voor ’s werelds grootste terrorismefinancierings witwas(gok)
infrastructuur via UTS/CTEX van IFG. We zien graag dat onze Citcopremier en Sopi-kabinet dit aan het volk uitlegt. Want op Nederland en
haar verantwoordelijkheid onder artikel 43 Statuut hoeven we niet te
rekenen. Dat Nederlandse overheid haar Caribische politici en media
aan continuerend gevaar blootstelt in het voordeel van de innig verbonden Nederlands-Antilliaanse financiële sector, is namelijk meer dan
voldoende reden om te twijfelen aan een rechtvaardig en rechtmatig
Koninkrijksbeleid.
Gelet op ons wereldkampioenschap belastingontduiking, drugshandel,
terrorisme financiering en witwassen, de moord op Helmin Wiels, de
veiligheid alle Nederlandse burgers en van onafhankelijke media, en de
veiligheid in de hele wereld, menen we allemaal een belang te hebben
bij een duidelijke en volledige beantwoording van alle verzoeken in
bijgesloten LOB’s.
Mastermind Gregory Elias is al weer verder, al weer jaren in de cryptohandel
Laat duidelijk zijn: bijgaande verzoeken zijn geen werkverschaffing. De
Knipselkrant Curacao informeert haar lezers al 8 jaar vrijwillig elke dag
naar beste eer en geweten door zo vrij mogelijk artikelen en meningen te
garen die het werkelijke beeld meer recht doen. Onderhavige verzoeken
zijn wellicht niet perfect geformuleerd en grammaticaal 100%, inhoudelijk is er des te meer aandacht aan besteed. Wij vragen uitleg over beleid
en uitvoering in het kader van de Landsverordening Openbaarheid van
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Bestuur en democratisch landsbelang. Zeker nu Regering Rutte Tweede
Kamerlid Ronald van Raak al jaren structureel misleidt met ‘zaak van
Curacao’ terwijl de financiële offshore sector een koninkrijksaangelegenheid is. Mochten sommige ambtenaren en bewindslieden ons geen
heldere/volledige/tijdige antwoorden willen verschaffen, zullen zij dit
voor het hekje opnieuw bespreken. Waarbij we zwijgen of misleiding
ook als een antwoord zullen interpreteren. Als ambtenaar verwachten
we dat die volgens eer en geweten de wet het volk dienen. Niet IFG.
Geloof het of niet: Inmiddels hebben we mogen aan den lijve mogen ondervinden dat aangifte wegens ernstige bedreigingen vanuit deze sector
door de Nederlandse overheid zorgvuldig werd afgedekt. Verder leidde
onze aangifte slechts tot meer bedreigingen, omkoop-pogingen en het
feit de grootste persgroep van Nederland ons via een achterdeurtje offline
liet trekken, terwijl ondertussen onze noodsignalen systematisch werden
genegeerd. Het leidde ook tot tal van handelingen van ambtenaren van
verschillende Nederlandse overheidsorganen, die in plaats van ons te
helpen, ons in gevaar brachten of zaken traineerden danwel dwarsliggen. Sommigen welbewust. En terwijl we in woord door Nederlandse
overheid worden beschermd, moeten we toch ondergedoken blijven en
terwijl ons forum voor vrije media en discussie onder enorme druk blijft
staan. Tot onze grote verwondering wordt op geraffineerde manier een
mogelijk voortijdige overlijden van uw hoofdredacteur gefaciliteerd
door nota bene de Nederlands overheid. Deze reeks van onrechtmatige
overheidshandelingen, die nauwkeurig is vastgelegd, gearchiveerd en
gebackuped, vindt plaats in het voordeel van bovengenoemde Egaminglicentie-actoren. We hebben dus verdergaande maatregelen moeten
nemen dan tevergeefs het Nederlandse OM bellen of 5 brieven met
bewijzen achterlaten. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat als er iets
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met ons gebeurd, een aantal grote internationale opsporings, toezichts
en controle-instanties een eventueel moordonderzoek of ‘ongelukje’ net
zo goed zullen monitoren als ze met Daphne doen. En zulks meer, dat
we hier niet kwijt willen. En dat allemaal om een Knipselkrantje in de
lucht te houden. Liever zouden we blijven leven en tijd hebben om ons
werk goed te kunnen blijven doen.
Degene die volgens hem nu worden berecht, zijn ‘kleine daders’ ingehuurd door de ‘groten’ met kapitaal. Die ‘groten’, die opdracht hebben
gegeven voor de moord, zitten ‘veilig thuis’,
“Helmin Wiels is niet de eerste noch de laatste die deze groep heeft
laten ombrengen. Ze zullen doorgaan met moorden zolang hun geld of
hun positie in de gemeenschap bedreigd wordt.”
Aubert Wiels (broer Helmin Wiels)
We know all about it. Wij dachten aanvankelijk ook dat de Schottes, de
Corallo’s de Robbies, en de Peppies van deze jaren de zaad van het kwaad
waren. Ze bleken echter gewoon de criminele voorhoede. Marionetten.
Hun functie is rookgordijnen en spindokteren: Brood & Spelen voor
het volk. Afleiding voor illegaal Egaming. En er zullen altijd nieuwe
bij blijven komen, zolang het foute geld blijft stromen.
Huurmoordenaars wijlen Luigi ‘Pretu’ Florentina en Elvis ‘Monster’
Kuwas wisten het al. Ze spraken al voor de moord op Helmin Wiels
over het motief voor zijn dood. Hierbij had Pretu aangegeven dat de
personen die de opdracht hebben gegeven geen ‘payaso’ (clown) zijn en
steenrijk zijn. Florentina, die 4 maanden later in september 2013 in zijn
cel te Barber zelfmoord zou hebben gepleegd, had aan Kuwas uitgelegd:
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‘Wiels moet worden omgebracht, hij heeft te veel informatie die belastend kan zijn voor veel rijke mensen; als deze informatie naar buiten
komt, is dat niet alleen het einde van deze rijke mensen, maar ook van
Curaçao’.
Dus dan hebben we het niet over payaso’s als de Robbies, Wilsoes, Peppies, Jamaloodin’s, Amparo’s en Schottes van nu. Ook zij zijn ‘slechts’
uitvoerders.
Dit is een aanklacht tegen aanslagen op politici en vrije media binnen
het Koninkrijk der Nederlanden. Na 25 jaar als gok, drugs en witwascentrum van de wereld te fungeren mag het stoppen. Laat ze vertrekken, het verrotte deel van de financiële offshore sector met hun maffia,
drugskartel, wapenhandel-clientele. Beter wat armer en eerlijk, dan
rijk, corrupt en met bloed aan de handen. Of onze gangs te financieren.
Of de komende 20 jaar in de aanstormende Venezolaanse drugsoorlog
betrokken te worden. Of terroristische aanslagen in de USA en Europa
te faciliteren. Of illegale wapenhandel tussen Venezuela en het MiddenOosten te mogelijk te maken. Of…
Zijn we niet bang om juridisch vervolgd te worden, horen we vaak? Niet
meer meer. We hebben al zoveel rechtszaak dreigingen van deze mensen
staan. En de goksector weet dat we het achterste van onze tong hier niet
hebben laten zien. Ze hebben ons tot nu toe niet het rechtszaalpodium
in de rechtszaal willen bieden. Of we bang zijn voor alle maffia PR en
grote marktingbureau’s die op ons gezet zullen worden, niet in de laatste
plaats door de Nederlandse overheid in het kader van ‘damagecontrol’?
Ook niet echt meer. Als je zo lang in angst hebt geleefd als wij, komt er
een dag dat je je omkeert en zegt: het is genoeg geweest. Bovendien is
de vraag is of deze bedrijven zich willens en wetens willen associëren
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met maffia, witwas en terrorismefinanciering, nu we duidelijk hebben
gemaakt waar het om gaat en er onafhankelijke instanties zijn die dit
scherp in de gaten houden.
Hierbij roepen we alle Europees-Nederlandse en Caribisch-Nederlandse
bewindslieden, ambtenaren en onze 75.000 trouwe bezoekers ons eiland
te helpen antwoorden op onderstaande LOB verzoeken te steunen. Om
onze eilanden uit de wurggreep van de internationaal georganiseerde
misdaad te verlossen. Om het RST te helpen de bewijzen voor Robbie’s
motief voor de moord op Helmin Wiels te leveren. Om moord op uw
hoofdredacteur te voorkomen. En eveneens de bron van de vele criminele miljoenen aan eindeloze pogingen om dit forum offline te halen,
te doen opdrogen.
Zodra antwoorden binnenkomen, zullen die hier worden gepubliceerd.
Tot die tijd blijft dit bericht bovenaan staan. Zodat onze lezers het overheidsbeleid en uitvoering inzake de goksector kan lezen en toetsen c.q.
kunnen vaststellen welke ministeries transparantie voorstaan. Wij hebben
geen enkele andere agenda dan strijden voor pers en meningsvrijheid,
democratie, overheids transparatie en de waarheid.
Dank voor uw hulp en steun!
Vriendelijke groeten,
Namens de KKC redactie,
Nico Herders en Nardy Cramm
Written 08-06-2018
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1219 Inside
Waarom de twee pantservoertuigen?
Waarom de eenheid explosieven?
Waarom meer militairen op de eilanden?
Waarom de bemoeienissen van een Tweede Kamer over militaire inzetkracht?
Geloof me, deze zijn er niet omdat we een buurman hebben die het
momenteel moeilijk heeft. Deze buurman wordt beschermd door een
Rusland, Cuba maar ook een China en die lacht om die paar kakkerlakken voor hun eilanden!
Het hele militair gedonder is omdat Nederland weet dat er wat groots
gaat gebeuren op de eilanden. Nederland weet dat er een totale chaos
gaat komen en dat er bewegingen zijn die de bevolking in alle staten
zullen brengen. De leugens van de huidige regering Rhuggenaath zullen klappen en mensen zullen merken dat er exorbitante prijsstijgingen
maar ook grote schaarste gaat komen als men ziet waar deze regering
mee bezig is.
De roestbak zal sluiten, de werkgelegenheid zal sterk dalen, vele
bedrijven gaan sluiten of worden de grond ingewerkt. Het verkrijgen
van voedsel zal die vormen aan gaan nemen zoals in Venezuela en de
prijzen zullen exorbitant zijn. Alles wijst er op dat de PAR/MEP clan
met hun corrupte mensen deze eilanden ten onder zullen laten gaan om
zo alles wat niet mee doet aan hun corruptie opgeruimd zullen worden.
De groepen gewapend zijn al enorm gestegen en achter de schermen
zijn er diverse “legertjes” met zware criminelen die meteen hun kans
zullen nemen als de chaos ingezet gaat worden. Water en elektraprijzen
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rijzen nu al de pan uit en vele huishoudens kunnen niet meer betalen.
Onvrede hoor je en zie je overal. En dan de oudjes die hun levenlang
gezwoegd hebben en nu afgescheept worden met enkele honderden
guldens waar ze een maand rond mee moeten komen! En dan praten
we nog niet over een zwijnenstal van een ziekenhuis waar men jaren al
aan het vechten is hoe het geld weggesluisd moet worden! Bij de bouw
van een nieuw ziekenhuis waar men nu al van weet dat vele apparaten
en vele goederen nooit dat ziekenhuis zullen halen en dienst zullen gaan
doen voor de bevolking!
Opvallend zijn de laatste dagen het leger privé jets die af en aan vliegen
naar dit eiland en de daaraan vele verschuivingen in de lokale financiële
markt. Vergeet niet, een heer van den Tweel doet niet voor niets zijn
goeddraaiende AH verpatsen. Dat is niet omdat hij in wil krimpen wat
werkelijk een zwets verhaal is! En deze heer is momenteel niet de enige
die zijn handel afstoot op deze eilanden! Valt het u niet op dat de hotels/
projecten zo slecht draaien en dat ze volgens bronnen allen de zaak aan
het uitmelken zijn zolang het nog kan!
Het is duidelijk dat er wat groots aan het broeden is en het is duidelijk dat
de Nederlandse defensie hier niet is om die verdwaalde Venezolaan tegen
te houden of even heer Maduro op zijn kop te zitten. Nederland heeft
plannen voor deze eilanden en die plannen worden elke dag duidelijker!
De oorlog zal er niet komen met onze buren, de oorlog zal zijn onze
lokale bevolking tegen een Nederland en hun corruptie op deze eilanden!
Nederland is een opstand aan het uitlokken en vele mensen zullen moeten gaan vechten voor een bestaan. Van vele zal dit bestaan binnenkort
afgenomen worden denkende aan de ISLA, UTS, Fefijk, Middenstand,
sluiting financiële markten, bedrijven en de vele zelfstandigen bij wie
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meer en meer het bestaan onmogelijk gemaakt wordt door corrupte
overheidsinstanties, justitie en belastingen.
Het is duidelijk in gang gezet en defensie heeft maar een doel; de cokeen goklijnen veiligstellen en dan vlug wegtrekken en de zaak laten
zinken. Deze informatie is vanuit inside mij ten ore gekomen en laten
we hopen dat deze insiders het mis hebben.
John H Baselmans-Oracle
Written 08-06-2018

1220 Vrijheid, Privacy en de vele (A)sociale clubjes
We hebben de laatste tijd vele keren het “ja” woord moeten geven
om zo toch verder te kunnen gaan op de sociale media maar ook vele
websites. De bekende lange tekst waar men akkoord moet gaan anders
houdt het op om verder te gaan en is er geen plaats meer voor jou op
dat deeltje van internet.
Er wordt momenteel zeer veel aandacht aan besteed dat alle vrijheden
ons afgenomen worden. Ik kwam op een lezing van een Universiteit waar
een professor het zeer duidelijk uitlegde en iedereen in de zaal vastzette
toen hij vertelde dat je als gebruiker de oorzaak bent van beperkingen
van je eigen vrijheden en je ze zelf af laat nemen. In hoofdzaak had hij
het over de portable telefoon en de pads die als telefoon gebruikt worden.
Deze devices zijn die apparaten die maken dat men precies na kan gaan
wat je uitspookt, waar je bent, met wie je samen werkt of afspreekt!
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Men kan het niet laten om dat verschrikkelijk apparaat te omzeilen en
iedereen meent dat de wereld vergaat zonder een Iphone of soortgelijk
apparaat! Alles doet men op dit apparaat en het staat bol van Apps en
van connecties met diverse sociale media groepen.
Men heeft het over privacy en men heeft deze privacy zeer hoog in het
vaandel staan maar het zijn de mensen zelf die zich laten boeien letterlijk
en figuurlijk door internetbedrijven, banken en clubjes.
Ja, ik ben ook gebruiker van enkele sociale media groepen maar ik
(mis)gebruik deze om mijn doel te bereiken en laat niets los over mijn
privé leven, gebeurtenissen of personen zo lang ik het niet wil en er
geen doel achter zit! Okay, internet mag mijn naam hebben (is toch niet
mijn eigendom). Internet mag mijn geboortedatum hebben (is niet van
belang in mijn leven). En verder zal internet niet verder komen dan de
gegevens die allemaal van de staat zijn zoals adres enzovoorts!
In de pagina’s waar ik bij ben, wordt precies losgelaten wat ik wil zodat
deze gegevens in de feeds van het systeem komen. Zo kan ik contacten
krijgen met instanties en personen die menen dat ze me moeten volgen!
Gaan ze volgen komen ze aan de informatie die IK persoonlijk wil hebben dat ze die krijgen!
Het is namelijk een praktisch onmogelijke zaak in justitie en de hogere
groepen binnen te komen. Schrijven heeft geen zin want de informatie
wordt niet gelezen en men weigert zelfs in sommige gevallen brieven
aan te nemen zoals ik mee maakte bij ministers of een veiligheidsdienst.
Laatst genoemde weigerde een van mijn brieven maar ze moesten deze
informatie weten en het moest in hun systeem komen. Geen probleem,
in dit geval Facebook deed wonderen en via een zogenaamd lek en een
- The new world-

471

fake account van hun kant kreeg ik mijn verstuurde brief toch vast te
staan in hun systeem!
Het gebruiken van juist het tegenovergestelde van waar men bang voor
is, is zoals je deze media moet aanwenden. Doordat je weet dat je in de
gaten gehouden wordt kan je zorgen dat bepaalde informatie op bureaus
komen wat via de reguliere weg onmogelijk is!! Ik ben blij met al deze
sociale clubjes en zo kreeg ik enkele weken geleden toch de drugsmelding van tonnen coke op de tafel van hoofd justitie Nederland!!
Laat niet vrij wat je niet kwijt wil.
Vergeet die smartphone want dat is een simpel tracking device!
Ga gebruik maken van het misbruik wat het systeem doet met informatie.
Zorg dat je gaat inzien dat je contra bezig kan zijn en zie de grote voordelen van domme computers en systemen die vanaf dat gegeven werken.
Zorg dat die gegevens die men niet mag weten nergens digitaal staan
en wat digitaal voorhanden is gelezen mag worden!
Men manipuleert jouw gegevens, zorg dat de manipulatie die gaat komen
zo is zoals jij dat wil.
Je hebt de vrijheid in handen het is aan jou of je deze gebruikt!
John H Baselmans-Oracle

Written 09-06-2018
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1221 Geen aangifte maar recht in eigen hand nemen!
Steeds meer lees je dat men aangiftes doet en dat politie en justitie je
meer zien als een lastig persoon of zelfs zo ver gaan dat zij openlijk
de personen of geval waar tegen je aangifte doet, in bescherming gaan
nemen en jou aanwijzen als zijnde crimineel.
Verkrachtingen, lastig vallen, onmenselijke behandeling en vele vormen
van laster eindigen in een prullenbak en het is dan ook niet gek dat er
steeds minder aangiftes worden gedaan en dat de mensen kwaad zijn op
die instanties die pretenderen bescherming te bieden tegen criminelen.
Maar hoe kan een instantie bescherming bieden en logisch denken als
deze afdelingen, instanties en apparaten hun mensen halen uit juist het
criminele circuit? Vele van deze gasten zijn af te persen, hebben een
verleden of contacten juist met de onderwereld!
Zo zie je dat er steeds meer recht in eigen hand wordt toegepast en
mensen gaan zelf hun zaken aanvechten, oplossen of aanpakken. Nu,
aanvechten in een corrupt gerecht heeft geen zin maar oplossen door
wegen waarvan de wet niet spreekt is een van de mogelijkheden. Zaak
is dat het gehele corrupt systeem niet doorheeft wat er gaande is en dat
is als je het systeem links laat liggen. Buiten de boeken om en buiten de
corrupte zogenaamde dienders om is veel meer te bereiken dan de weg
van het recht te volgen. Het recht van de boeken en juridisch systeem is
niet recht, het is juist de weg om mensen hun leven onmogelijk te maken.
Het ware recht is het recht dat je gaat uitzetten tegen je opponenten,
vijanden en maffia. Doordat men in die kringen vanuit gaat dat je hun
spel speelt, heb je vele stappen voor in het algehele spel en zie je na
- The new world-

473

verloop van tijd grote verschuivingen en rare zaken gebeuren.
Neem het recht in eigen handen, nee niet met geweld maar met die weg
die je tegenstander niet verwacht. Dan pas is recht, recht.
John H Baselmans-Oracle
Written 11-06-2018

1222 Het akkoord Trump en Kim
We worden doodgegooid over de overeenkomst die de heren Trump en
Kim hebben gesloten. In de reguliere pers praat men over een historisch
moment, in de alternatieve pers en internet heeft men over het verzwakken van de absolute top en de mega verschuivingen en overwinningen
van die mensen die geloven dat de New World Order al zijn krachten
aan het verliezen is.
En dan ga je dieper kijken wat er werkelijk gaande is en dan is het dat
de gehele elite club een zeer belangrijke zet hebben gedaan om de wereldmacht te pakken te krijgen. De New World Order is nog nooit zo
sterk geweest omdat er nu vaste voet is gezet tegen de grens van China
en dicht bij Rusland. De overeenkomst is een duidelijke samenwerking
om dicht tegen de grenzen van de vijand te zijn door de Amerikanen.
Iets wat we ook op onze eilanden zien waar de Nederlandse en Amerikaanse partners zich sterk maken tegen een vijand genaamd Venezuela.
Alle ontkenningen en de vele persberichten laten juist zien wat er stellig
ontkend wordt en daarom juist aan het rollen is.
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Zo hebben Trump en Kim duidelijk een zeer slimme zet gedaan en het
kan voor beide heren heel veel opleveren als er een hechte samenwerking
gaat komen. Zowel Trump als Kim willen meer, willen groter en willen
macht hebben over landen die door Kim moeilijk alleen te bevechten
zijn maar met de militaire kracht van een Amerika wel een mogelijkheid kan gaan bieden.
New World Order rolt precies zoals gedacht en Trump samen met een
Kim doen precies wat hen opgelegd is geworden. De volgende stap, je
sterk maken en dan een opmars maken.
John H Baselmans-Oracle
Written 12-06-2018

1223 Loge Harmonie
Het kon niet uitblijven, Bonaire is weer in de tang van de vrijmetselarij.
Michiel Bijkerk, Thijs Kieft, Michiel Rumpff zijn de oprichters van de
Boneriaanse loge.
Het is nu ook duidelijk de 180 graden ommezwaai van eerstgenoemde.
Bonaire kon niet uitblijven en alle tekenen waren duidelijk. Het is nu
duidelijk dat personen die pretendeerden voor het goede bezig te zijn nu
blijkbaar zich te hebben laten inpalmen door een duivelse club en hun
ritualen. Een club die volgens hun eigen geschreven ritualen kinderen
offeren, gebruiken en misbruiken. Maar het verklaart veel, want al
spreekt men nog over oprichting, de werking is nu al te zien en voelen
op het eiland Bonaire.
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De armen worden armer en Nederland speelt zijn vieze politiek spelletje en doet precies zoals het in de bekende boeken staat van deze
satanische groep. Mensen zo gehersenspoeld en zo verstrengeld in hun
ritualen komende uit diverse geloven hebben ook weer Bonaire in hun
macht. Het kon niet uitblijven sinds de elite corrupte Nederlanders op
dit Nederlands eiland gingen vestigen. En de door de vele armoede en
problemen zijn er voorlopig genoeg weeskinderen om te ge- misbruiken
in hun Alpha project!
Voer genoeg, dus starten we een van deze clubjes en dan kan men nu
beginnen om het eiland vol te zetten met symbolen en gebouwen om zo
de absolute macht veilig te stellen. De macht die op Aruba al ruimschoots
aanwezig is. Duidelijk blijkt dat deze club elders steeds meer terrein
en macht verliest. En zo gaat men op redelijk onbekende plaatsen zich
hergroeperen in de hoop hun krachten te herwinnen.
Bonaire zet u schrap, er zullen in de komende tijden vreemde zaken
gaan gebeuren en dat allemaal onder het mom van “elkander helpen” en
“kansen” geven. Harmonie dus. Begrijp, voel en zie achter deze duivelse
woorden en zie wat er gaat gebeuren met uw kinderen en uw toekomst.
Omnis, hè heren?
John H Baselmans-Oracle
Written 20-06-2018
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1224 Is het tijd voor een opstand?
In maart 2018 waren het nog de schijnheilige politici, Curoil en Aqualectra die ons voorhielden dat de toelevering van brandstof geen gevaar
liep omdat men reserves had en er elders gekocht kon worden. Ook werd
ons als consument gegarandeerd dat er geen exorbitante prijsstijgingen
zouden komen door het gevolg van het wegvallen van de ISLA.
We zijn nog net 3 maanden verder en op alle brandstofprijzen plus gas,
water en electra zijn dubbeltjes en zelfs guldens bijgekomen in verband
met de verhoogde brandstofprijzen!
Hoeveel bewijs moeten de mensen nog hebben dat we als burger uitgeknepen worden maar erger nog voorgelogen worden door een corrupte
politiek en hun overheidsinstanties?
Hoe is het mogelijk dat iedereen dit maar neemt?
Daarnaast durft een Aqualectra ook nog eens te schrijven in een persbericht dat we tot maart 2019 ook heel regelmatig zonder stroom kunnen
komen te zitten doordat er een capaciteitstekort is! Is het niet uw eigen
leveringsvoorwaarden die zeggen dat er stroom geleverd wordt mits we
ons aan de betalingen houden heren directie Aqualectra? U heeft in uw
persbericht zelf een schriftelijke bevestiging gegeven van onvermogen
en mismanagement. Want als er een tekort is en dit voorspeld wordt, is
het dan niet u die moet ingrijpen en desnoods tijdelijk via aggregaten
zorgen dat u zich aan de verplichtingen houdt?
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd en na met wat navragen in de justitiële kringen dat als er uitvallen gaan komen een rechtsgang succes heeft
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want u directie Aqualectra wist duidelijk van de tekorten. U heeft een
leveringsplicht en u geeft schriftelijk toe uw onvermogen!
Ik verbaas me dat het Curaçaose volk zo lamgeslagen is en lijdend mee
gaat in deze corrupte zaken. Denkt nu werkelijk dat er niets tegen deze
corrupte politiek te doen is? Waarom worden die exorbitante verhogingen klakkeloos geaccepteerd? Waarom gaat men als schapen mee in
het onvermogen van een Aqualectra? Leven we dan op een eiland met
alleen maar miljardairs?
Of is soms iedereen afgestompt, dood en begraven? Het lijkt er duidelijk
op dat het tijd is geworden voor een opstand want we verloochenen
anders onze eigen mensen.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written 29-06-2018

1225 Drone bewaking?
Vanmorgen stond de lokale politie aan de deur en dat kwam omdat mijn
buurman dacht dat ik hem met een drone aan het bespieden was. Nu,
ik heb geen drone en ook niemand die ik opdracht heb gegeven voor
deze vreemde actie. Ik heb niets te zoeken bij de buurman en zou niet
weten wat daar te zien is.
Met even wat te praten met deze agenten leek het er steeds meer op
dat ik niet thuis was tijdens de drone controle en ook bleek later in het
gesprek, dat het meer ging om mijn huis vast te leggen en te bespieden.
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Ik hoop dat ze de coke velden hebben gevonden en de kelders met illegalen maar ook het wapen depot wat iets verder staat! Want wat heeft
een drone te doen boven ons huis?
Laten we hopen dat het extra bewaking is van onze bekende club en
misschien als men meer van dichtbij wil zien, kom gewoon even gezellig
kijken en dan laat ik uw onze haciënda zien.
Hoe ver gaan deze mensen?
John H Baselmans-Oracle
Written 17-07-2018

1226 Opgevallen
Is het niemand opgevallen dat er een persoon is op dit eiland die er zorg
voor draagt dat;
De natuur afgebroken wordt.
Plantenwereld wordt verwoest.
Dieren worden gemarteld.
Gezondheid van kinderen niet belangrijk is.
Deze politicus annex adviseur van vele politici is al 10 tallen jaren
bezig om projecten waar veel geld geboden wordt door te laten gaan
via lokale mazen in de wet die de internationale regels omzeilen. Zelf
beter wordend als in de naam van; “lid van de raad, lid van bestuur,
aandeelhoudster en andere functies”.
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Hoe lang blijf het mogelijk dat de maffia zo sterk via vuile regeltjes
hun gang kunnen gaan en zelfs internationale regels in de dieren en
plantenwereld inclusief de drugshandel, legaliseren.
John H Baselmans-Oracle
Written 19-07-2018

1227 “What is the purpose of our life?”
Deze vraag is rond de wereld al miljarden keren gesteld en er zijn vele
antwoorden gegeven wetenschappelijk, maatschappelijk, vanuit het
geloof en psychologisch gezien.
Alle groepen alle richtingen vullen het antwoord in zodat ze zichzelf
niet te kort doen of als overbodig gezien worden.
Op de vraag is zeer simpel een antwoord te geven en de vraag heeft maar
een antwoord als je het puur ziet zoals wij als mens, natuur en dierenwereld functioneren op een planeet met een gehele kosmos om ons heen.
Het leven heeft maar een doel en dat is die energie die vrijkomt van
elk levend wezen te gebruiken om het grote geheel te laten ontstaan en
in stand te houden. Bij het wegvallen van de energie zal er niets meer
zijn en zelfs het grootste melkwegstelsel en verste en grootste objecten
hangen en staan simpel bij de energie die er verwekt wordt in het geheel.
Door dit simpele gegeven is het duidelijk dat elke energiepuls nodig is
om een bepaalde richting te gaan. Het kan een impuls zijn die alles een
andere kant uit kan laten gaan. Zo is het duidelijk wat er met de mens480
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heid aan de hand is en zo zien we het serene van een moeder natuur
maar ook de stelsels en de vele werelden om ons heen.
De kracht van de energie is onmetelijk maar is ook daardoor te beïnvloeden, te manipuleren maar ook te kneden. Vele groepen menen de
werkelijke gate gevonden te hebben maar ook dat zijn energie impulsen
zoals zij ze willen zien. De kunst van de energie ligt in een totaal andere
hoek, het is geen geloof het is geen weg en het is geen afdwingbare
richting. Het ware doel van ons leven is het leveren van energie aan het
geheel en via dat leveren kunnen we dingen zetten zoals wij het willen.
Wezens met een lage energiewaarde zijn dode nutteloze objecten en
klaar om afgestoten te worden.
“Energie” in dat woord staat ons doel beschreven en “THAT is the
purpose of our life”!
John H Baselmans-Oracle
Written 21-07-2018

1228 Stil
Na de laatste 2 publicaties is het tijd om me terug te trekken van alles wat
tot heden is opgestart en lopende is. Zoals men zo mooi soms verwoordt
“de zaadjes zijn geplant en aan het ontkiemen en het werk is gedaan”.
36 jaren heb ik het eiland via mijn tekenen en kunst en via mijn schrijven
geschokt, wakker gemaakt en werkelijk achterstevoren gedraaid. Vele
mensen durven en willen geen dialoog meer met me aangaan omdat zij
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diegenen zijn die de vieze maffia in stand houden en er ook van meeplukken. Grote personen in de maatschappij die bang zijn en werkelijk
in hun nakie staan omdat ze door de mand gevallen zijn. De vele projecten waar met geld geschoven wordt en geld verdwijnt, de zoveelste
commissie die het allemaal moet afdekken met als beloning een aandeel
in het geheel of een extra bankrekening. Verder de vele duistere zaken
in de drugs, gokken, elektronica wat bijvoorbeeld een heer Wiels zijn
leven heeft gekost en het ware Nederlands bedrijf (opdrachtgever) en
zijn 2 uitvoerders NOOIT gepakt worden daar ze beschermd zijn door
een Nederlands bankbedrijf en hun koning.
Buiten de vele drugslijnen en groepen met hun absolute top, die nu te
kijk staan en alle namen zijn reeds gepubliceerd 2 jaren geleden. Alles
staat vast en zoals ik al schreef de zaden zijn geplant en de codes in de
matrix zijn verspreid! Want geloof me, het gehele spel staat en hangt
aan een vast patroon en dat patroon is nu corrupt geraakt door van binnenuit het virus te planten.
Men ziet grote vallen en zowel de kinderhandel, drugshandel en de
gokwereld staan op hun kop. Hotels vallen, grote namen verdwijnen
(worden vermoord) en weer andere geven het bloedstokje over aan de
jeugd. In de datacentra zijn de nodige strings gezet en je ziet dan ook
dat meer mensen gaan getuigen en met hun verhaal komen. Je ziet grote
namen vallen en het gerecht zweet daar er ook onder hen de corruptie
opengetrokken en openbaar wordt. Zie die vreemde sprongen in de
gezondheidswereld en de vreemde uitspraken en soms zeer verwarde
processen.
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Het zaadje is ontkiemd, het virus doet zijn werk en zelfs mega bedrijven
verliezen momenteel miljarden! Voor mij tijd stil te zijn en mijn energie
is hier niet meer nodig. Het proces is gestart en steeds meer mensen
spelen het door naar een volgend persoon. En daar heeft het systeem
geen antwoord op.
Het zal stil worden, mijn doel is bereikt en alles is terug te lezen mocht
u mee willen doen aan deze omwenteling van de mensheid. Het gaat u
goed, mijn volgende doel is elders. Ik heb u deze weg gewezen.
John H Baselmans-Oracle
Written 27-07-2018
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Uitleg en diepere informatie
De ingezonden stukken worden in vele van mijn boeken beschreven.
Wilt u meer weten ga dan naar deze boeken waar ik dieper op deze publicaties, de reacties, commentaren, brieven en de soms bedreigingen
in ga en de gevolgen die er waren beschrijf.
Je kunt de titel van het boek terugvinden in de desbetreffende tabel die
ik per OMNIS boek hier specificeer. Er is dan een mogelijkheid om het
boek gratis te downloaden als een PDF of een EPUB. Deze boeken zijn
ook te lezen online op het adres http://www.place4free.com
Verder is het boek te bestellen bij de uitgever waar de link naar gelegd is.
Ingezonden
Artikel 1 tm 154
http://www.place4free.com/Ingezonden/Ingezonden_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Ingezonden.htm
Moderne slavernij van het systeem
Artikel 155 tm 197
http://www.place4free.com/Slavernij/Slavernij_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Slavernij.htm
Help de antillen verzuipen
Artikel 198 tm 243
http://www.place4free.com/Help/Help_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Help.htm
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Geboren voor een cent
http://www.place4free.com/Geboren/Geboren_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Eencent.htm
Mi bida no bal niun sen
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Mibida.htm
Pech gehad
http://www.place4free.com/Pech_gehad/Pech_index.htm
Zwartboek van Curacao
Artikel 244 tm 294
http://www.place4free.com/Zwartboek/Zwartboek_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Zwartboek.htm
Curacao maffia eiland
Artikel 295 tm 372
http://www.place4free.com/Maffia/Maffia_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Mafia.htm
De missende link
Artikel 373 tm 449
http://www.place4free.com/Missendelink/Link_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Link.htm
Achter gesloten deuren
Artikel 350 tm 502
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Gesloten_Deuren.htm
500 http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Curatele.htm
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De matrix van het systeem deel 1
Artikel 503 tm 536
http://www.place4free.com/Matrix/Matrix_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Matrix.htm
De matrix van het systeem deel 1
http://www.place4free.com/Matrix/Matrix_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Matrix.htm
Geloof en het geloven
Artikel 537 tm 640
http://www.place4free.com/Geloof_en_geloven/Geloven_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Geloof.htm
Dieptepunt
Artikel 641 tm 769
http://www.place4free.com/Dieptepunt/Dieptepunt_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Dieptepunt.htm
Namen/names
Artikel 770 tm 900
http://www.place4free.com/Namen/Namen_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Namen.htm
Drugs
http://www.place4free.com/Drugs/Drugs_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Drugs.htm
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Protocollen van de 21ste eeuw Sion
http://www.place4free.com/Sion/Sion_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Sion.htm
Verboden publicaties
Artikel 901 tm 1057
http://www.place4free.com/Verboden/Verboden_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Verboden.htm
Maatschappelijke beerput
Artikel 1058 tm 1124
http://www.place4free.com/Beerput/Beerput_index.htm
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books_Beerput.htm
New world
Artikel 1125 tm 1228
http://www.world-of-positive-energy.com/NewWorld/NewWorld_
Home.htm
De websites waar u alle stukken, alle boeken en alle informatie gratis
terug kan vinden:
http://www.johnbaselmans.com
http://www.place4free.com
http://www.world-of-positive-energy.com
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John Baselmans wrote several books.
These books can be ordered on the website;
http://www.johnbaselmans.com/Books/Books.htm
The published books are:
John Baselmans Drawing Course 			
The secrets behind my drawings 				
The world of human drawings 				
Drawing humans in black and white 			
Leren tekenen met gevoel 				

ISBN 978-0-557-01154-4
ISBN 978-0-557-01156-8
ISBN 978-0-557-02754-5
ISBN 978-1-4092-5186-6
ISBN 978-1-4092-7859-7

John Baselmans’ Lifework part 1				
John Baselmans’ Lifework part 2				
John Baselmans’ Lifework part 3				
John Baselmans’ Lifework part 4				

ISBN 978-1-4092-8941-8
ISBN 978-1-4092-8959-3
ISBN 978-1-4092-8974-6
ISBN 978-1-4092-8937-1

John Baselmans’ Lifework de luxe part 1
John Baselmans’ Lifework de luxe part 2
John Baselmans’ Lifework de luxe Curriculum
Eiland-je bewoner Deel 1				
ISBN 978-1-4092-1856-2
Eiland-je bewoner Deel 2 				
ISBN 978-0-557-00613-7
Eilandje bewoner - Luxe edition				
ISBN 978-1-4092-2102-9
Eiland-je bewoner Bundel 				
ISBN 978-0-557-01281-7
Mañan						ISBN 978-1-4092-8949-4
He oudje leef je nog?					
ISBN 978-1-4092-8482-6
De wijsheden van onze oudjes				
ISBN 978-1-4092-9516-7
Makamba						ISBN 978-1-4461-3036-0
Onze Cultuur					ISBN 978-1-4475-2701-5
Ingezonden 				
ISBN 978-1-4092-1936-1
Moderne slavernij in het systeem 			
ISBN 978-1-4092-5909-1
Help, de Antillen verzuipen				
ISBN 978-1-4092-7972-3
Geboren voor één cent				
ISBN 978-1-4452-6787-6
Pech gehad					ISBN 978-1-4457-6170-1
Zwartboek						ISBN 978-1-4461-8058-7
Mi bida no bal niun sèn				
ISBN 978-1-4467-2954-0

Curacao Maffia Eiland				
ISBN 978-1-4478-9049-2
De missende link 					
ISBN 978-1-4710-9498-9
Curatele						ISBN 978-1-4717-9319-6
Curacao achter gesloten deuren				
ISBN 978-1-304-58901-9
De MATRIX van het systeem deel 1			
ISBN 978-1-291-88840-9
De MATRIX van het systeem deel 2			
ISBN 978-1-291-88841-6
The hidden world part 1				
ISBN 978-1-326-03644-7
The hidden world part 2				
ISBN 978-1-326-03645-4
Geloof en het geloven					
ISBN 978-1-326-28453-4
Dieptepunt						ISBN 978-1-326-71278-5
Namen / Names					ISBN 978-1-326-81898-2
Drugs						ISBN 978-1-326-84325-0
De protocollen van Sion 21ste eeuw			
ISBN 978-0-244-61655-7
Verboden publicaties					ISBN 978-0-244-91960-3
De maatschappelijke beerput				
ISBN 978-0-244-36559-2
Omnis 1						ISBN 978-0-244-10848-9
Omnis 2						ISBN 978-0-244-40848-0
Omnis 3						ISBN 978-0-244-70848-1
Omnis 4						ISBN 978-0-244-10849-6
Omnis 5						ISBN 978-0-244-40849-7
Omnis Photos					ISBN 978-0-244-10859-5
Words of wisdom (part 1) 				
Words of wisdom (part 2) 				
Words of wisdom (part 3) 				
Words of wisdom (part 4) 				

ISBN 978-1-4452-6789-0
ISBN 978-1-4452-6791-3
ISBN 978-1-4461-3035-3
ISBN 978-1-4710-8130-9

The world of positive energy                 			

ISBN 978-0-557-02542-8

Het energieniale leven					ISBN 978-1-4457-2953-4
Dood is dood “energieniale leven”			
ISBN 978-1-4476-7213-5
Zelfgenezing “energieniale leven”			
ISBN 978-1-4709-3332-6
Levenscirkel “energieniale leven”			
ISBN:978-1-300-76189-1
Utopia “energieniale leven”				
ISBN 978-1-329-51188-0
Vrijheid en liefde “energieniale leven”			
ISBN 978-1-329-79390-3
Dimensies “energieniale leven”				ISBN 978-1-365-87087-3
Hologram “energieniale leven”				
ISBN 978-1-387-72155-9

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

deel 1					
deel 2					
deel 3					
deel 4					
deel 5					
deel 6					
deel 7					
deel 8					
deel 9					
deel 10					
deel 11					
deel 12					

ISBN 978-1-4092-7691-3
ISBN 978-1-4092-7736-1
ISBN 978-1-4092-7747-7
ISBN 978-1-4092-7787-3
ISBN 978-1-4092-7720-0
ISBN 978-1-4092-7742-2
ISBN 978-1-4092-7775-0
ISBN 978-1-4092-7738-5
ISBN 978-1-4092-7768-2
ISBN 978-1-4092-7708-8
ISBN 978-1-4092-7759-0
ISBN 978-1-4092-7661-6

