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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 elitegroep
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
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een stap verder in het algemeen geloof. Maar wil je geloof uitbannen,
heeft het geen zin de kerkelijke leiders te verbranden en hun heilige
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.
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De vele stukken die gepubliceerd werden, waren stukken die zaken
moesten losmaken maar ook zaken naar buiten moesten brengen. Zaken
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.
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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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Article 1680
COVID-19
C-orporate
O -rganization
V -ideo
I -mplications
D -epartment
19 -2019
Written 15-08-2020

Article 1681
DE FREQUENTIE HEL (COVID-19) IS LOS
Sinds gisteren hebben we de eerste lokale COVID-19 besmetting en
wat blijkt ....
kijk even naar de frequenties (5G) die nu vrijgegeven zijn!!

De Aruba besmetting heeft NIETS te maken met samenscholing in
dichte ruimtes!
Ook hier zijn hoge frequenties de boosdoener.
Written 21-08-2020
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Article 1682
De onzin van deze griep!
Ook Curacao heeft massa veel geïnfecteerde zeker op bandabou waar al
maanden geleden door huisartsen melding werd gemaakt dat er diverse
families en personen stierven maar ook alle symptomen hadden. En wat
dee heer Gerstenbluth... Deze regio was niet belangrijk! Nu maanden
later 1 geval bij MCB en de stad staat op zijn kop!
Het voordeel.. Bandabou heeft zijn infectie golven al gehad die mensen
die moesten sterven zijn heengegaan de stad mag zich nu weer onderwerpen aan het circus waar wij niet aan hebben meegedaan net zoals Zweden
en diverse andere landen Die nu een bloeiende economie hebben!
Written 22-08-2020

Article 1683
Medische wanpraktijken/oplichterij
Heer Gerstenbluth, lokale artsen en specialisten verbreken de gelofte
van Hippocrates!
Izzy Gerstenbluth, Huisarts - G&GZ en Epidemioloog
LET WEL!!
Deze “Arts” houdt zich NIET aan de eed/gelofte van Hippocrates en
gaat door de mand vallen met zijn handelingen.
- The new world-

21

ELKE FATSOENLIJKE medicus mag volgens zijn/haar gelofte NIET
aan deze oplichterszaken meedoen en kan veroordeeld worden!! OOK
zo ALLE artsen lokaal hier op de eilanden maken zich schuldig aan
deze wanpraktijken/oplichterij!!
(Zie brief van 1800 medici-professoren, hoogleraren aan kamer Nederland)
Brandbrief Nederlandse artsen over coronamaatregelen.
Brief aan de kamerleden
11-08-2020
Ik citeer:
“Artseneed
Als arts legden wij allemaal onze eed dan wel gelofte af welke in 2003
werd aangepast naar de huidige tijd en onder meer stelt ‘..Ik zal gezondheid bevorderen.’.. ‘Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik
zal mij open en toetsbaar opstellen. Ik ken mijn verantwoordelijkheid
voor de samenleving en zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn
medische kennis, ook niet onder druk.’[46]”
Hoe is het mogelijk dat de lokale artsen en medici die deze geloften
hebben moeten afleggen, vrijuit gaan in deze oplichterij?
Het gaat tijd worden dat al deze mensen voorgeleid worden voor een
tribunaal!
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John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written 23-08-2020

Article 1684
Een epidemioloog die meent de natuur te kunnen belazeren
Heeft u de “ALS” leugens en bedreigingen gezien?
Gaan we weer......
Dat “ALS” de fase 3 gaat komen!
Nu, deze fase krijgen we eind van de week want moeder natuur zal zeker
toeslaan en is niet tegen te houden door elkaar op te sluiten!
Dan krijgen we de dreigement van ‘s avonds weer gevangen zijn!!
Hoe kan je als expert geloven dat een virus ‘s avonds op stap gaat en
wij daarom weer binnen moeten blijven?
ALS, ALS, ALS, en een hoop onwaarheden als dreigementen van een
epidemioloog!
Duidelijk is dat;
We hebben lokaal te maken met een epidemioloog die denkt dat hij de
natuur kan stoppen!

- The new world-
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Hoe nuchter zijn dan de Arubanen die met het leven doorgaan en de
natuur haar werk laat doen!
John H Baselmans-Oracle
Written 23-08-2020

Article 1685
Dagelijkse verdubbeling verdriedubbeling!
Zoals gisteren al geschreven voor het einde van de week zal er een
enorme Covid explosie zijn die niet meer tegen te houden is. Opsluiten
/ isoleren heeft totaal geen zin daar het gehele eiland die mensen die het
moeten krijgen het al hebben. Bandabou is dit al maanden gaande en
heer Gerstenbluth wilde er niets van weten om zijn belachelijke theorie
van een virus tegen te houden, te bewijzen!
Deze leugen gaat deze week totaal ontmanteld worden!!
En dan hebben we Aruba die door gaan met het leven en de corona griep
zijn gang laat gaan. Duidelijk trekt Aruba de leugen open en bewijst net
zoals Denemarken , China, Rusland en vele andere landen dat het gaat
om een griepvirus wat uitgeziekt moet worden.
Heer Gerstenbluth u bent GEEN god en ook u kan moeder natuur niet
tegenhouden.
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Laat de economie draaien, geef de mensen hun werk terug en stop met
uw domme en achterlijke corona praatjes!!
John H Baselmans-Oracle
LET WEL!!
Deze “medische oplichter” houdt zich NIET aan de eed/gelofte van
hippocrates en gaat door de mand vallen.
ELKE FATSOENLIJKE medicus mag volgens zijn/haar gelofte NIET
aan deze oplichterszaken mee doen en kan veroordeeld worden!! OOK
zo ALLE artsen hier op de eilanden!! (Zie brief van 1000 mediciprofessoren aan kamer Nederland)
John H Baselmans-Oracle
Written 24-08-2020

Article 1686
Heer Gerstenbluth, lokale artsen en specialisten verbreken
de gelofte van Hippocrates!
Izzy Gerstenbluth, Huisarts - G&GZ en Epidemioloog
LET WEL!!
Deze “Arts” houdt zich NIET aan de eed/gelofte van Hippocrates en
gaat door de mand vallen met zijn handelingen.

- The new world-
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ELKE FATSOENLIJKE medicus mag volgens zijn/haar gelofte NIET
aan deze oplichterszaken meedoen en kan veroordeeld worden!! OOK
zo ALLE artsen lokaal hier op de eilanden maken zich schuldig aan
deze wanpraktijken/oplichterij!!
(Zie brief van 1800 medici-professoren, hoogleraren aan kamer Nederland)
Brandbrief Nederlandse artsen over coronamaatregelen.
Brief aan de kamerleden
11-08-2020
Ik citeer:
“Artseneed
Als arts legden wij allemaal onze eed dan wel gelofte af welke in 2003
werd aangepast naar de huidige tijd en onder meer stelt ‘..Ik zal gezondheid bevorderen.’.. ‘Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik
zal mij open en toetsbaar opstellen. Ik ken mijn verantwoordelijkheid
voor de samenleving en zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn
medische kennis, ook niet onder druk.”
Hoe is het mogelijk dat de lokale artsen en medici die deze geloften
hebben moeten afleggen, vrijuit gaan in deze oplichterij?
Het gaat tijd worden dat al deze mensen voorgeleid worden voor een
tribunaal!
John H Baselmans-Oracle
Written 24-08-2020
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Article 1687
Een mondkapje dragen is NIET verplicht
Een mondkapje dragen is NIET verplicht en zelfs gevaarlijk als je
gezond bent!
Als ABC of ander bedrijf dit gaat verplichten dan kan die instantie
verantwoordelijk gesteld worden voor alle medische schade die ze met
hun ziekelijk besluit denken af te dwingen.
Waarom moet ik respecteren wat TEGEN de wet is? Ik respecteer die
mensen die elk mens in zijn/haar waarde laat en respect heeft voor de
internationale regels van de rechten van de mens.
Diegene die ziek zijn en toch met de bus willen gaan of in een gebouw
willen gaan kunnen het mondkapje voor korte tijd dragen daar zelfs de
mondkapjes fabrikanten aangeven op hun verpakking dat de kapjes lang
dragen dood tot gevolg kan hebben!
Ik ben NIET verplicht mee te doen aan mensen/bedrijven die aan een
modegril mee doen om op te vallen of interessant te lijken.
Lees de universele regels van de rechten van de mens en de waarschuwingen op de verpakking en nogmaals stel het bedrijf die het verplicht
medisch aansprakelijk met daaraan een mega schadeclaim voor aantasten
van je gezondheid. Geen rechter kan daar omheen.

John H Baselmans-Oracle
Written 25-08-2020
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Article 1688
Curaçaose coronawaanzin
Wat een paniek, wat een dom handelen, wat een mode.
Vanmorgen was ik weer eens, na lange tijd, in de stad om wat inkopen
te doen. Met het naar de stad rijden viel me al op dat diverse simpele
zielen met een mondkapje in hun eigen wagen reden, met de raam open!
In de stad aangekomen werd me duidelijk dat er bijna de helft van de
mensen met, mondkapjes buiten, binnen en overal lopen als domme
gasten die niet weten wat dat kapje (niet) doet.
Heer Gerstenbluth legde het goed uit dat een kapje eigenlijk geen zin
heeft hier op Curaçao omdat we veelal buiten leven en daarnaast NIET
bewezen is dat het mondkapje werkelijk iets doet! Het is nog duidelijker
als je de gebruiksaanwijzingen leest van deze mondkapjes fabrikanten
en zelfs 3M stelt dat langdurig het kapje dragen dood tot gevolg kan
hebben! Hoe duidelijk is het dan niet? Ook is er niet een bewijs dat deze
kapjes virussen of aerosols tegenhouden! Dus je mag stellen dat die
mensen die deze kapjes dragen, het doen omdat het een “modegril” is!
Toen ik op een plaats koffie ging drinken ben ik rustig eens gaan kijken
hoe deze mensen zich gedroegen met die mondkapjes op. Buiten het
kapje droeg het personeel een spatlappen kap en plastic handschoenen
die elke 30sec met een sanitizer werd ingesmeerd! Met die natte vieze
handschoen werd dan je koekje gepakt, werd geld aangenomen en werd
de koffie gezet!
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Toen ik vroeg waarom deze gehele show vertelde de eigenaar dat hij
het ook niet zo zag zitten maar om de klanten gerust te stellen deze
show opvoerde! Toen ik vertelde dat ik me juist zorgen maakte van
zijn show, keek deze beste man vreemd en lachte maar wat en kwam
nog “we moeten dit van de MEO”. Waarop ik kortaf zei “u moet niets”.
Overal waar ik deze morgen was, waren overgestreste figuren die je
geheel lam wilden spuiten met sanitizers en weer andere die meenden
dat we niet netjes in de rij mee liepen! En dan denk ik aan de woorden van onze epidemioloog die alsmaar blijft herhalen dat we samen
gewoon een griepvirus aan het bestrijden zijn en dat we zeker niet in
paniek moeten raken.
Nu, Willemstad is werkelijk een gefrustreerde ziekelijke plaats waar
duidelijk gehersenspoelde mensen zich massaal onderwerpen aan een
massahysterie via een modegril genaamd Corona!
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written 26-08-2020

Article 1689
Een superintelligent virus
We zijn nu al vanaf vorig jaar Oktober in de ban van een zeer dodelijk,
intelligent meest onvoorspelbaar en verraderlijk virus.
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We worden geteisterd door een virus wat kan:
-Denken
-Tijd weten
-Tellen
-Onderscheid maken
-Zich alsmaar aanpassen
-Levend, Dodelijk onderscheiden
-Verjaardagsfeestjes onderscheiden van voetbalsupporters
-Door een ordinair mondkapje, wat schadelijk is voor elk levend wezen
Hoe weet het virus dat het alleen in de avondklok dodelijk is?
Hoe weet het virus dat het ordinaire mondkapjes moet ontwijken en wel
een gevaar is voor virusproof maskers en kledij?
Hoe weet het virus dat het mensen, opgesloten als ratten op een plaats
gepropt zittend, genaamd “Quarantaine” niet verder mag gaan met
besmetten (zieken samen met gezonden)?
Hoe weet het virus dat dat het bij de ene supermarkt er 250 mensen
mogen zijn en weer een andere winkel 10 mensen?
Hoe weet het virus dat het geen 17.000 voetbalsupporters mag aanvallen
maar wel een 10 man tellend verjaardagsfeestje?
Hoe weet het virus dat er bij demonstraties waar soms miljoenen mensen
op een kluitje staan niet mag aanvallen en niet besmettelijk mag zijn?
Hoe weet het virus dat bij even een pilsje drinken het levensgevaarlijk
moet zijn en bij een elftal of te wel sporten het niet mag toeslaan?
Hoe weet het virus dat het politici maar ook bepaalde elite personen
van selectieve clubs niet mag toeslaan, maar een burger bij er alleen al
naar te kijken dodelijk besmettelijk is?
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Hoe weet het virus dat in een vliegtuig het niet mag toeslaan maar als
je binnen 2 (1 ½) meter op straat staat het wel mag besmetten?
Hoe weet het virus in welk land wel zaken mogen en ander land het
streng verboden is?
Hoe weet het virus je nationaliteit?
Hoe weet het virus zich te veranderen binnen enkele maanden en als
een kameleon over de wereld gaat?
Hoe weet dit virus wat leven en dood is?
Hoe weet het virus de leeftijd van een jongere van een oudere te onderscheiden en beslissen niet aan te vallen?
Kortom, mensen we worden belazerd en bedrogen door onze wereldoverheden en corrupte WHO en hun vertegenwoordigers.
Voor die selectieve personen bestaat er geen virus, gezien hun gedragingen, bijeenkomsten allemaal zonder afstand en kapjes!
Het virus is simpel een angst creërende factor om mensen tegen elkaar
op te zetten waarvan hun hersenen al zodanig aangetast zijn dat ze
nauwelijks nog kunnen denken. Door dan ook nog zoals in de oorlogen
elkaar aan te geven, is de massa hysterie compleet.
Covid-19 is een angstterm, GEEN virus maar een 3de wereldoorlog
van de elite die allen verschoond worden van dit virus en gericht is op
de gewone man!
John H Baselmans-Oracle
Written 31-08-2020
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Article 1690
Ons leven
Ons leven hebben we gegeven voor de vrijheden die we voor kort nog
hadden.
Nu komen we terug in de oude dictatuur en iedereen is vergeten wat we
door liefde bereikt hadden in de afgelopen 70 jaren.
Helaas men wil weer slaaf zijn en als hersengespoelde wezens opdraven
voor de elite.
Het zij zo maar dit is niet meer mijn wereld.
John H Baselmans-Oracle
Written 03-09-2020

Article 1691
De oplichterij/leugens van kabinet Rhuggenaath!
Nog geen maand geleden verhoogde de Curaçaose ministers hun salarisschaal met 25%!Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Armin Konket legde toen uit dat de ministers naar een hogere salarisschaal moesten, nadat ze een korting hadden doorgevoerd die Nederland
had geëist. Dat was volgens hem een ambtelijk advies!!
En dan komt Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties.
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Die benadrukt op 3 september 2020 dat Nederland NIETS met de verhoging van de salarisschaal te maken had.
Kunnen we nu eindelijk deze oplichters achter slot en grendel zetten?
John H Baselmans-Oracle
Written 03-09-2020

Article 1692
EINDE VERHAAL
Ik ga me terugtrekken van de (A)sociale media. Dat wil zeggen dat ik
weinig of geen postings meer zal plaatsen in al mijn groepen. Maar ook
deze plaatsen op “hold” zal zetten.
Mensen mijn gezondheid laat het niet meer toe en ik wil mijn laatste
dagen proberen om mijn laatste boek “Quantiversum” af te schrijven
en misschien als mijn handen het toelaten de tekening “Curacao 360”
af te maken.
Wil je me toch bereiken stuur me een mail die ik wel dagelijks zal lezen.
john.baselmans@gmail.com
John H Baselmans-Oracle
Written 06-09-2020
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Article 1693
Samen
Afgelopen nacht was ik op een plaats die me werkelijk een van de
belangrijkste aardse geheimen prijsgaf.
In het leven waarin ik me begaf werd mij een bijzondere energiewereld
uitgelegd en bewezen.
Wij mensen hebben elkaar duidelijk nodig om naar een “next level” te
gaan. Ja, zal je zeggen kan ik me in verenigen. Ik kwam op een zeer
ongelofelijke ervaring die me na 66 jaren eindelijk de bron liet beleven
zoals nog nooit tevoren.
Okay, laten we daar eens dieper op ingaan.
“Het grootste geheim van de mens”
Een mens is niet voor niets geplaatst in de wereld van dieren en planten.
Het is en blijft overduidelijk dat moeder natuur vele geheimen heeft. We
weten ondertussen dat positieve energie veel kan doen en zelfs bergen
kan verplaatsen. Een gegeven wat machtiger is en waar de elite kennis
van heeft. Als men de duizenden jaren geschiedenis doorworstelt, vallen
er zaken op. Het samentrekken van de elite, misbruik van “liefde” of
aanraking bij volwassenen maar ook bij kinderen. Pedofolie is er altijd
geweest en de kerken waren de grootste bronnen van deze manier van
handelen. “Laat de kinderen tot mij komen” was echt niet om de kinderen te helpen maar gaat om de energie die een kind bezit om zo het
naar hen toe te trekken. Heden ten dage zetten we het in de hoek van
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misbruik en is er een grote afkeer. Maar wat vreemd is, en de boeken
raadplegend, de mens heeft nooit anders gedaan!
Vannacht werd mij verteld de ware kern van het leven bij de mens.
Natuurlijk wist en weet ik van de wereld van de energie. Tot voorkort
had ik nog niet de algehele sleutel van de krachten van de mens gevonden. Althans, ik niet maar wel de elite en de top als een Hufner en een
Epstein! Die link drong me pas vannacht door.
De link van aanraken, voelen en samenzijn is een zeer belangrijke energiebron en een belangrijk gegeven! Als men menselijk contact maakt,
komen bepaalde energieën vrij die de hoogste krachten bezitten van
een menselijk bestaan! Hoeveel keren ervaren we niet het aanraken van
elkaar als een reis in een geweldige wereld. Twee energiebronnen komen
bij elkaar en of het nu liefde is kan het ook het bundelen van krachten
zijn. In de flowerpower perioden was het aanraken en het samen zijn
een wereld waar niemand meer tussen kon komen. Krachten werden
gebundeld en zo veranderden er vele zaken. Zie bijvoorbeeld ook het
bundelen van een verliefd stel, de energie wat daar spelende is, is een
bundel aan energie waar men niet tussen komt. Maar zelfs elkaar een
knuffel geven kan tot een absolute energiebundel komen. Snelle praters
motiverende mensen maken er alsmaar mis- gebruik van. Gelukkig niet
wetend wat de werkelijke kracht is.
Dan komen we weer bij de bovengenoemde groepen met name; de elite,
pedofilie en de kerk die weten, volgens hun boeken, dat er krachten
schuilen in het handelen met kinderen, jonge vrouwen maar ook mannen en volwassen vrouwen. Afhankelijk van het rituaal worden daar
de bewuste personen uit het leven gehaald, misbruikt en gebruikt voor
hun eigen energie.
- The new world-
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Komen we op de dag van vandaag waar door Corona of te wel COVID-19 alsmaar gehamerd wordt dat we 1 tot 2 meter van elkaar moeten
blijven! Kinderen die compleet de weg kwijt zijn. We zien verstoorde
energie bij vele mensen. We zien ook duidelijk de elite die deze regel
niet hanteert omdat ze weten wat voor gevaren daar zich in schuilen.
Maar door gezamenlijk het blok te maken tegen de grote massa, is de
massa zonder krachten daar deze afgenomen zijn door een afstandsregel
die onmenselijk is! Door deze regel toe te passen weet de elite dat men
een miljardenvolk tot het uiterste van waanzin kan drijven. Bewijzen in
het verleden zijn al meerdere malen de revue gepasseerd. Het ontwijken
van elkaars energieën maakt dat mensen zwakker en zwakker worden.
Samen met nog een dosis negatieve frequenties vanuit diverse bronnen,
maakt dat de mensheid een dode materie wordt zonder enige kracht en
zonder enige toekomst.
Door het blokken van elkaars energie en zo ook de gevoelens, hoeven
er geen robotten gebouwd te worden maar zijn deze contactloze mensen
zelf de robot met hun IPhone in de hand om de nodige opdrachten uit
te voeren!
Vannacht werd voor mij duidelijk de werkelijke sleutel van absolute
krachten. Krachten die gelukkig de elite zelf niet geheel begrijpen. Een
gegeven wat voor ons een goed uitgangspunt is en door ons gebruikt
kan worden! Het gegeven van de kracht van de energie en het niet van
elkaar verwijderd leven, maar met elkaar knuffelend, aanrakend en
kussend, maken een ware energiebron ook voor ons. Vergeet niet, de
elite werkt al vele eeuwen met deze kunstmatige kracht en dat via hun
ritualen! Duidelijk is dat, tot dusver, ze de ware kracht niet kunnen
bereiken daar het voor hen teksten zijn en geen energie vanuit gevoel,
liefde en eenheid!
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Sinds vannacht is voor mij duidelijk dat wij als megagrote groep mensen
de regie naar ons toe kunnen trekken van de huidige lopende “derde
wereldoorlog”. Energie en de onderlinge contacten staan boven een
artificiële berekende energie.
Ik heb het gezien, gevoeld en meegemaakt en het is aan ons of we dit
gaan toepassen.
John H Baselmans-Oracle
Written 12-09-2020

Article 1694
BENT U OOK EEN VAN DE DOMME SCHAPEN?
Het virus verplaatst zich alleen, volgens enkele domme schapen, tussen
23 en 5 uur!
Heel die avondklok heeft NIETS te maken met een virus!
Men ziet op Aruba dat de avondklok juist een explosie heeft gegeven
van gevallen en daar stevent Curacao nu ook op af!
En wederom zal heer Rhuggenaath op zijn vingers getikt worden door
Nederland en Europesche Uni om mensen gevangen te houden zonder
enig proces en het handelen tegen de mensenrechten!
U leert het kennelijk nooit heer Rhuggenaath.
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Een andere vraag is:
Hoe is het mogelijk dat de gehele handel en de bevolking dit als lamme
schapen nemen?
Kent niemand de internationale regels?
U laat allemaal uw zuur verdiende geld uit uw zakken nemen en uw
zaken afnemen, dat zonder daar tegen in te gaan?
Ps; brief ligt al klaar naar de nodige instanties voor aangifte tegen uw
illegaal handelen.
John H Baselmans-Oracle
PS nadat deze publicatie heb ik veel doodswensen mogen ontvangen,
dit is mijn antwoord.
For all those who send me mails and messages of wishing that I get
Covid-19
As you can read on my wall; Before the first Curacao lockdown my
family doctor told me “John You have Corona, it hit hard but you will
survive”. He told me, “’I do not send this information to Willemstad”! He
told me also several other people on bandabou have the same symptoms!
Now about a month ago I have a second attack and so I stay in bed, take
my own medicine and everything is okay again.
It was my family doctor who told me “John as you know it’s a virus
similar as a flu, do what you do when you have a flu and do your thing”.
Everything is to follow on my wall. For all “friends”; First, masks are
deadly as the factory 3M write on their masks! And second; the mask
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people wear are NOT against a virus! Not my words but words from
several medical practitioners!
Let’s keep Curacao great again after our government has take all your
money and health!
John H Baselmans-Oracle
Written 14-09-2020

Article 1695
Geen wettelijke basis voor Corona boetes of aanhoudingen!
Vandaag las ik een verslag van de laatste maatregelen op ons eiland. Er
werd in dat verslag gesteld dat er aanhoudingen en zelfs boetes opgelegd
kunnen worden als we niet naar de regels luisteren die verzonnen zijn
zonder enige medische en juridische basis.
DIT IS EEN PERTINENTE LEUGEN!
Er is geen wettelijke basis om mensen aan te houden, te bekeuren of
hun vrijheden af te nemen als ze zich niet aan de illegale lokale coronaregels houden!
Ook is er duidelijk gesteld 14 september door heer Rhuggenaath dat men
mensen verzoekt zich aan de regels te houden maar dat de politie geen
wet achter zich heeft staan om eventuele bekeuringen uit te schrijven
of aanhoudingen te verrichten bij een Corona regel overtreding! “De
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afgekondigde maatregelen kunnen hooguit als vriendelijke verzoek van
de overheid aan de bevolking om hieraan gehoor te willen geven”. Er
is geen wetswijziging geweest en geen landsverordening uitgegaan om
dit te rechtvaardigen en wettelijk in te dekken.
Ik citeer een regel van heer Dick Drayer die netjes dit voorbeeld plaatste:
“Maar, de overheid doet een vriendelijk beroep op de bevolking om mee
te werken aan die regels, want de politie kan ze niet afdwingen. Als jij
besluit om 12 uur de hond nog uit te laten, niemand die het je kan beletten zonder een moreel beroep op je gemeenschapszin. De benodigde
wetgeving is er namelijk nog niet”.
In het Caribisch Juristenblad (CJB 2020/1) rapporteerden Mr. dr. J.
Sybesma en Mr. drs. R.E.R. de Knegt deze situatie. In het Internationale VN-verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten (IVBPR) is er
ook een recht van vereniging (artikel 10 Staatsregeling). Ook hier kan
men niet ingrijpen met een 4 of 25 persoonsregel! Daarnaast hebben
we de schending van VN rechten van de mensheid, Artikel 13 en 30 de
schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
en de Code van Neurenberg. Allen worden geschonden door de lokale
Curaçaose regering.
Al deze artikelen worden door de huidige regeerders geschonden en zijn
bewijs dat zij illegaal en buiten de wet om werken. Het is niet voor niets
dat heer Rhuggenaath bij de eerste lockdown door zowel de Nederlandse
regering als de EU een waarschuwing heeft gehad en dus nu heel voorzichtig toegeeft dat hij geen wettelijke basis heeft voor zijn handelen.

40

- OMNIS 8 -

Het is duidelijk, er kan niet een rechter zijn die je een boete kan opleggen laat staan dat er vrijheden van je afgenomen worden. ER IS GEEN
WET DIE DAT INDEKT!
Ook het verklaren van de noodtoestand is niet mogelijk, daar er geen
noodtoestand/ramp is!
Wees op je hoede, men is op Curaçao illegaal bezig zelfs toegegeven
door de lokale minister president!
John H Baselmans-Oracle
Written 15-09-2020

Article 1696
Het kwaad gaat geschieden
Gestaag lopen de aantal positief geteste personen op, op Curaçao. Geen
wonder want zoals de epidemioloog heer Gerstenbluth alsmaar herhaalt
“we testen ook veel meer”!
Curaçao heeft volgens de huidige statistieken 164,100 bewoners en
zoals we weten hebben deze 164,100 allemaal in hun RNA-string het
Corona virus! Niet één mens is zonder deze RNA-string!
Van deze bevolkingsgroep zullen er ongeveer 65,700 personen zijn die
nooit iets van het virus zullen merken.
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98,400 personen zijn er statistisch gezien de mensen die vatbaar zijn
dat hun RNA-string kan gaan activeren!
Daarvan zullen er 10% positief getest worden met de huidige test die
absoluut niet accuraat is!
Dus, 9,840 personen op dit eiland zijn positief en dat is een gegeven en
percentage wat wereldwijd terug te zien is.
Nu denkt een lokale epidemioloog heer Gerstenbluth dat hij de natuur
kan afremmen, erger nog zelfs manipuleren! Een waangedachte want
door mensen in huizen op te sluiten is bewezen, in diverse landen, dat
de aantallen geïnfecteerde een explosie doormaken! Erger nog, men
activeert het virus buiten de natuur om! Het bewijs zien we dat bij megademonstraties en bijeenkomsten en zelfs de testen van de WHO via
“test manifestaties” ER GEEN corona uitbraken zijn gekomen! Berlijn
met 5 miljoen mensen op een kluitje, geen virus uitbraak onder de groepen! En zo ook in de vele landen als Frankrijk, Duitsland, Nederland
(mondkapjes test in Amsterdam en Rotterdam en de manifestaties op
Manieveld en in diverse steden) zijn geen uitbraken ontstaan. Maar bij
relatief kleine groepen en binnen opgesloten gezinnen wordt het “virus”
juist getriggerd door het opeenhopen van mensen in een relatief kleine
ruimte!
Nu gaat epidemioloog heer Gerstenbluth alle mensen weer een illegale
niet bij een wet vastgelegde (toegegeven door heer Rhuggenaath, 14
sept) huisarrest geven om zo de mensen in kleine gemeenschappen stuk
voor stuk te infecteren! Hoe tegenstrijdig kan je zijn?
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Als epidemioloog heer Gerstenbluth niet was gaan experimenteren en
niet als een god had gehandeld, was ons eiland allang door de crisis
geweest en waren onze kleine 10.000 positief geteste mensen alweer
op de been en waren we zoals Zweden, Rusland, China weer gewoon
bezig met het dagelijks leven, handel en ons toerisme. Dankzij deze
“experts” zullen we nog ruim een jaar doormodderen zonder toekomst,
inkomen, handel en toerisme!
Ondertussen hebben we al vele maanden met, waanzinnig onsamenhangende tegen de wetten om regels en beperkingen, moeten leven en gaat
de explosie dan toch komen! Het ergste is dat door het dom handelen
van de zogenaamde “experts” de natuur nu dubbelhard toe gaat slaan,
iets wat in Aruba al gaande is! Een virus komt en deze gaat niet voordat
deze zijn werk heeft gedaan.
Heer Gerstenbluth wees eens eerlijk met de cijfers, u weet drommels
goed dat de rapporten van uw collega’s rond de wereld, momenteel ALLEMAAL toegeven dat het een politieke farce is die medisch uitgespeeld
wordt! EN DAAR MAAKT U ZICH OOK SCHULDIG AAN! Blijkbaar
was u die dag dat u de eed van Hippocrates afgelegd heeft niet bij de
les! Trouwens u zegt zelf een kapje dragen heeft geen zin, zie nu alle
slaven lopen met een kapje! Zoals de cijfers nu gaan komen, zal Curaçao
alleen al minimaal 10.000 positieve gevallen krijgen en geloof me, er
gaan er nog meer komen door het wanbeleid en het illegaal opsluiten
en beperkingen opleggen door de huidige lokale experts.
En de mensen slapen door, zien geen rapporten in en slikken alles als
slapende apen lui liggend onder een boom met de gedachte van “we
zien morgen wel”!
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MORGEN hebben uw kinderen geen toekomst, geen eten, geen onderwijs en geen dak boven hun hoofd!
Dat door uw dom en achterlijk handelen in deze dagen!
John H Baselmans-Oracle
Written 16-09-2020

Article 1697
Bloeddrukverlagende middelen aanzet voor Corona
Uit onderzoek is gebleken wat werkelijk een van de oorzaken is van
de Covid-19 uitbraak en welke stof maakt dat het RNA-Corona over
geactiveerd wordt.
We publiceerden het eerste rapport van Viroloog Dr. Li-Meng Yan waar
de bewijzen vastgelegd zijn door 4 artsen dat het Covid-19 virus een
experiment was vanuit een Wuhan lab in China. Viroloog Dr. Li-Meng
Yan is nu bezig het 2de rapport af te maken zodat de WHO onder druk
gezet kan worden toe te geven dat vanuit China in Wuhan, de niet gelukte
pandemie geregisseerd is.
Buiten deze rapporten waar alle bewijzen in staan, is er een ook interessant detail naar buiten gekomen aan de andere kant van de wereld.
Uit onderzoek is gebleken (zie rapporten van UMCG, RadboudMC en
Newscientist) dat bloeddrukverlagende middelen waar ACE2-receptoren
(angiotensin-converting enzyme 2) in voorkomen, een duidelijke rol
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spelen en een enzym laat zwerven in het lichaam. ACE2 is ook een
molecuul dat normaliter vooral betrokken is bij de bloeddrukregulatie.
Het nieuwe coronavirus gebruikt juist dit ACE2-eiwit als receptor om
cellen binnen te dringen en ze te infecteren. Zo kan het zich snel door
het lichaam verspreiden. Ook epitheelcellen in onze ogen, darmen en
longen bevatten veel van dit ACE2. Dat maakt dat ACE2 enzym een van
de boosdoeners is bij het activeren van het Corona-RNA! Bij oudere
mensen weten we dat zij vele van deze bloeddrukverlagende middelen
gebruiken, daarom zagen we zeker in het begin van het virus dat de
ouder groepen als eerste slachtoffer waren. Nu blijkt, bij elk medicijn
waar ACE2 in voorkomt, deze reactie teweegbrengt.
Nu praten we niet alleen over de risicogroep van bloeddrukverlagende
middelen maar wat zeker spelende is in de moderne tijd, ook diabetici
en personen met hartkwalen vallen onder deze risicogroep.
In het Zhongnan-ziekenhuis, onderdeel van de Wuhan-universiteit in
China, voerden Yong Xiong en zijn collega’s een onderzoek uit onder
106 covid-19-patiënten. Hieruit bleek dat bij mensen met hartproblemen,
diabetes of een hoge bloeddruk het virus minder snel uit het lichaam
verdwijnt.
Rapporten en publicaties:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.22.20040774v1
https://kennisinzicht.umcg.nl/Paginas/ACE2-receptor-speelde-ookgrote-rol-bij-SARS-.aspx
https://www.radboudumc.nl/en/nieuws/2020/radboudumc-researcherspublish-new-insights-into-covid-19
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https://www.newscientist.nl/nieuws/verklaart-het-ace2-eiwit-het-hogerisico-van-covid-19-bij-onderliggende-gezondheidsklachten/
John H Baselmans-Oracle
Written 17-09-2020

Article 1698
Medici en hun eed van Hippocrates
Sinds de uitbraak van het inmiddels bekende virus bleef een vraag
alsmaar onbeantwoord; “Waarom houden de medici zich niet aan de
eed van Hippocrates?”
Nergens kreeg je er antwoord op en het enige wat je zag bij die medici
die hun eigen mening en eigen behandelingsmethode toepaste, dat ze
geschorst werden of het zwijgen opgelegd werden.
Lokaal zagen we dat bij onze epidemioloog heer Gerstenbluth die na het
verkondigen dat het “om een griep ging en het dragen van mondkapjes
NIET bewezen is” op het matje geroepen werd en sinds zijn bewuste
reis terugkeerde op Curaçao met een 180 graden verdraaid verhaal!
Maar gelukkig hebben we nog helden in de medische wereld, personen die voor hun patiënten opkomen en personen die de vinger steken
naar het beleid wat gebaseerd is rond politiek. Zo hoorde ik vanuit die
kringen waarom medici en ook epidemiologen en virologen de leugen
verkiezen boven het welzijn van de patiënten, namelijk; buiten dat ze
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een aantekening/schorsing krijgen bij het niet volgen van de corrupte
regels is er ook een boete van 150 duizend Euro (Europa) die deze
eerlijke medici moeten betalen!
Met andere woorden, de World Health Organization is een simpele afperser, dictator die kost wat kost leugens blijft verkondigen die mensen
ziek maken en dood ter gevolg hebben en dat onder afpersing van je bul
ontnemen, praktijk afnemen, schorsen en mega bedragen te eisen bij
eerlijk zijn en simpel de eed van Hippocrates volgen die iedere medicus
heeft afgelegd!
Als je deze mensen met 2 monden hoort praten zoals heer Gerstenbluth
of uw arts, bedenk even waar deze mensen mee afgeperst worden en
dat hun leven in vele gevallen in gevaar is als ze toegeven dat er geen
pandemie is maar een simpel virus die de wereld zou moeten vernietigen.
Je hebt dan dus duidelijk te maken met een slappeling waarbij een eed
en mensenleven niet tellen!
John H Baselmans-Oracle
Written 18-09-2020

Article 1699
Testen op Hispanic en zwarte inheemse Amerikanen!
Even voor uw informatie, we leven in het jaar 2020 mee eens toch?
Dan lees je in een medisch rapport vanuit Zurich, Zwitserland, bij de
firma Roche het volgende:
- The new world-
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“The study is the first global phase III COVID-19 clinical trial using
patients from minority racial and ethnic groups, Roche said, adding
this group are often underrepresented in clinical studies and have been
disproportionately affected by the COVID-19 pandemic.
The majority were Hispanic, along with significant representation from
black and native American populations, the company said.”
We maken ons druk over een zwarte P..t over een B.L.M., over een naam
van een gebakje en dan lees je dit hierboven??
“Testen op Hispanic en zwarte inheemse Amerikanen”!!
Of te wel
“minderheidsras en etnische groepen”
Kost wat kost wordt in naam van COVID-19 mensen als proefkonijnen
gebruikt wat;
“maar” Hispanic en zwarte inheemse Amerikanen zijn!!
Gelooft u nu wat er achter dit COVID-project zit?
Bron: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-rocheidUSKBN2690LW?utm_
campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_
medium=trueAnthem&utm_source
=facebook&fbclid=IwAR1orUVwf884TTwOU3FOVQ3MOflJahW7I
xTT4V0cEBHgXz9RLDc
TlWRW7Nc
John H Baselmans-Oracle
Written 18-09-2020
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Article 1700
Je bent eigendom van de staat!
Waar wordt de PCR-test werkelijk voor gebruikt.
De maker van de PCR (Polymerase Chain Reaction) test is Kary Banks
Mullis.
Het is een DNA-test, een biochemische procedure waarmee het mogelijk
is om stukjes DNA razendsnel onbeperkt te vermenigvuldigen! Lees ik
het goed?? “Razendsnel onbeperkt te vermenigvuldigen” Dus men is
Corona als een gek aan het vermenigvuldigen?
Daarnaast is het ontworpen om snel een genetische vingerafdruk van
je te krijgen!
Omschrijving vanuit de wetenschap:
“PCR is used in molecular biology to make many copies of (amplify)
small sections of DNA? or a gene? Using PCR it is possible to generate
thousands to millions of copies of a particular section of DNA from a
very small amount of DNA. PCR is a common tool used in medical and
biological research labs.”
Opvallend is dat Kary Banks Mullis toevallig stierf op 7 augustus 2019.
Kort daarna werd deze test als algemene test van Covid-19 vastgelegd!
Covid-19 is een RNA wat een deeltje is van het DNA. Dat maakt dat
door deze zogenaamde ziekte iedereen wel eens deze test moet gaan
doen vrijwillig of via rechterlijke order. Dat maakt dat op een zeer snelle
manier er een complete database gecreëerd wordt om zo elk levend
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mens op de aarde geregistreerd te krijgen en te weten waar zijn/haar
zwaktepunten zijn.
Samen met het reeds ingevoerde Verichip maakt dat elk mens controleerbaar is en volgens IBM (die de Verichip ontwikkelde) zeer gemakkelijk
mensen uit te schakelen zijn!
Vergeet het virus, deze is een rookgordijn, het ware gevaar is de
PCR=test waarbij je je leven (DNA) geeft aan de staat.
John H Baselmans-Oracle
Written 19-09-2020

Article 1701
De fake zeepbel
Ter illustratie
Dit voorbeeld is een mildere vorm als wat er in werkelijkheid gaande is.
Geval 1: 3 personen op school positief bevonden
Geval 2: 2 personen in een supermarket positief bevonden
Geval 3: 6 personen in een muziekgroep positief bevonden
Geval 4: 2 personen in een bank positief bevonden
Geval 5: 3 personen thuis positief bevonden
5 gevallen 16 personen positief bevonden.
16 personen positief bevonden, testen van familie en personen rond
werk.
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160 personen getest.
30 personen positief bevonden, testen van familie en personen
werk.
300 personen getest
55 personen positief bevonden, testen van familie en personen
werk.
550 personen getest
105 personen positief bevonden, testen van familie en personen
werk.
1050 personen getest
195 personen positief bevonden, testen van familie en personen
werk.
1950 personen getest
365 personen positief bevonden, testen van familie en personen
werk.
3650 personen getest……Enz…..Enz......Enz.

rond

rond

rond

rond

rond

Ziet u de belachelijke zeepbel?
Een zeepbel die gecreëerd wordt door een stel personen die bang zijn
voor moeder natuur?
Binnen nu en drie weken is geheel Curaçao getest, is de DNA opgeslagen
en zal per direct het virus geen rol meer spelen.
WEIGER de fake PCR-test te doen die u mag weigeren op vele gronden
(reeds eerder beschreven)
Let wel: positief bevonden is niet dat men ziek is. Als de testen werkelijk betrouwbaar waren, was IEDEREEN positief daar IEDEREEN het
Corona RNA bij zich draagt!
- The new world-
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John H Baselmans-Oracle
Written 19-09-2020

Article 1702
40.000 kinderen op Curaçao in nood!
Volgens CBS en UNICEF Curaçao hebben we rond de 40.000 kinderen
die dagelijks naar school gaan. Van deze 40.000 kinderen krijgt ongeveer
25% eten op de scholen. Vele kinderen worden ’s morgens op school
gedumpt ZONDER enige voeding! Vele jaren is er al dit probleem en
is nu een megaprobleem geworden doordat onze regering meent dat ze
het politieke COVID-19 spel ook moet uitvoeren op haar bevolking en
in het bijzonder kinderen!
Door het invoeren van de eerste Lockdown waren er dagelijks zo’n
10.000 kinderen die nauwelijks of geen eten kregen. Dan praten we
nog niet over de gezinnen waarvan de ouders werkeloos zijn geworden
of totaal ingestort zijn doordat ze het financieel niet meer bol kunnen
werken.
Nu is de lokale regering weer met misselijkmakende regels gekomen
en kinderen mogen elkaar niet aanraken, afstand houden en niet meer
spelen met elkaar! Als dat niet erg genoeg is, is men nu groepen aan
het splitsen en worden alle frustraties bot gevierd op de kinderen. Dan
zijn ze positief dan weer negatief, dan weer naar school dan weer naar
huis en als klap op de vuurpijl de mondkapjesziekte die steeds meer
gaat heersen onder de mondkapjesdragers. De ziekte van uitslagen, in52
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fecties en het inademen van afgewerkte lucht en zelfs in vele gevallen
te weinig zuurstof.
Het wachten is op de eerste kinderdode en dan gaan we pas inzien dat
u kinderen laat martelen, heren politici?
John H Baselmans-Oracle
Written 19-09-2020

Article 1703
Een Lockdown is erger dan WOI en WOII
De regeringen zijn duidelijk bezig met een WOIII wat een psychologische oorlog is! Meer woorden zijn niet nodig, lees deze bevindingen
en daarna het geschreven rapport:
For the Greater Good?
The Devastating Ripple Effects of the Lockdown Measures
Michaéla C. Schippers
Department of Technology and Operations Management, Rotterdam
School of Management,
Erasmus University, Rotterdam, Netherlands
Estimated 100 million casualties in low and middle-income
countries, as an indirect effect of the virus, and the lockdown
measures
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COVID-19 likely to lead to increased maternal and child mortality
indirectly, via disrupted healthcare, decreased food access, health
system and economic collapse
Access to other forms of healthcare may be limited, as doctors are
redirected, and people fear seeking care, leading to worse health
outcomes in the long run. Risk of many deaths from health
problems not related to covid-19
Quarantine stress increases the risk of cardiovascular health
problems
Access to reproductive healthcare during lockdowns is limited
which leaves some women without access to care they need.
Global condom shortage may be looming as manufacturing is shut
down, which is likely to result in increase in sexually transmitted
infections and unplanned pregnancies, especially in poorer
countries
Worsening mental health concerns as stress, depression, and
anxiety increases
Current decrease in access to mental healthcare may result in
worsening mental health of the general population, with people
with existing conditions being most at risk.
Those with pre-existing mental health conditions are most at risk of
having increased mental health issues due to the pandemic
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Pandemic Triples Anxiety And Depression Symptoms In New
Mothers
Half of world’s workers ‘at immediate risk of losing livelihood due
to coronavirus’
60 million EU jobs are at risk
Over 20 million Americans have applied for unemployment
The lockdown is likely to have a disproportionately large effect on
young workers, who make up the majority of industries highly
affected by layoffs (service industry etc.)
The physical and mental health of frontline workers like healthcare
workers, and those working in food distribution may be at risk
Domestic violence deaths have more than doubled from this period
in previous years
Homeless and refuge population left at risk as lockdown limits
access to help resources, and leaves them unable to shelter in place
Increase in gun purchases and gun violence in the USA since the
beginning of the pandemic
The pandemic will likely result in an additional 30 years to close
the gender pay gap in Britain
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Unicef warns 1.2 million children could die malaria, pneumonia,
and diarrhea during the lockdowns in developing countries
The pandemic is likely to leave a lasting influence of the mental
health of children and adolescents
368 Million children missing out on meals at school and school
closures overly affects children from poorer communities
Bron:
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=2161011170060
740271130910880710251100980380840810670531240151
020780911240681270011241220530050590291270100820
251140850940821250620000460060930300830700000640
951060070200640050640710960240060231210190180801
16000007019064015064079000110027015111023123&
EXT=pdf
John H Baselmans-Oracle
Written 19-09-2020

Article 1704
Wet Engeland
Engeland heeft 10 sept 2020 zonder enige weet van de politiek de wet
doorheen gedrukt dat DNA afgenomen kan worden van iedereen. Nu
gaat deze wet tegen vele internationale regels en zal zeker gaan klappen.
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Het verklaard wel het stuk wat ik schreef over:
“Je bent eigendom van de staat!
Waar wordt de PCR-test werkelijk voor gebruikt.”
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/973/made/data.pdf
John H Baselmans-Oracle
Written 19-09-2020

Article 1705
Heer Martina
met alle respect maar het heeft wel degelijk met de lokale politiek te
maken. Heer Rhuggenaath en heer Gerstenbluth kunnen ook de weg gaan
zoals IJsland, Zweden, China, Rusland, Amerika enz. Als het werkelijk
een virus is (wat aangetoond is van niet, het is een RNA string) dan kan
men dit virus bestrijden met immuniteit op te bouwen, hetzelfde wat
we hebben met alle andere virusziektes.
Dus… of het is geen virus (zoals ook blijkt uit vele rapporten en onderzoek) of het is een politiek steekspel om bepaalde zaken door te voeren
(wat dus duidelijk gaande is), namelijk 5G maakt nu een explosie zo
ook het registreren van de bevolking maar ook de DNA afnemen van
elk persoon en het invoeren van een controle app. enz. enz.
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Heer Martina, ik heb honderden rapporten gelezen, niet een rapport
vertelt mij dat we met een virus te maken hebben maar een RNA die
“toevallig” nu actief wordt en gek genoeg niemand doodt! Ja, ook WHO
heeft toegegeven dat de meeste overleden personen ten gevolge van
onderlinge ziektes gestorven zijn, NIET door Corona! Is het u niet opgevallen dat we nauwelijks griepdoden hebben? Waar zijn deze gebleven?
De oudere mensen is een ander punt wat ik uitvoerig behandeld heb
en door Radboud en diverse Nederlandse ziekenhuizen is bevestigd.
De oudere mensen sterven momenteel omdat deze een ACE2 remmer
gebruiken. Het is een bloeddrukverlagend middel wat samen met ACE1
het enzym wat vrijkomt activeert en dan de RNA (RNA Corona deel)
geheel van de wijs brengt en kans krijgt omdat doorgaans de ouderen
ook niet al gezond eten en zo een slechte weerstand hebben.
Heer Martina, ik kan hier een heel boek zetten met vele bewijzen maar
deze gehele corona fake wereld kunt ook u als politicus aanpakken,
door zoals we nu zien in vele landen namelijk dat politici, experts, labs
en ziekenhuizen opstaan over dit schandaal. Men komt in de knoei met
het Hippocrates eed die ook heer Gerstenbluth heeft gezworen!
Zeg nee, en ik beloof u, uw ouders en die van vele blijven gewoon hun
leven leiden zoals voorheen en niet zoals in deze Corona nachtmerrie
voor oud en jong. Ik ben altijd bereid om zaken verder toe te lichten en
met u hierover verder te praten, een bandabousche groet John
Written 22-09-2020
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Article 1706
Nut
Wat is het nut van een niet-medische mondkapjes?
Wat is het nut van ede 1.5 - 2 meter?
Hoe betrouwbaar is de PCR test?
Waarom wordt er tegengestemd tegen een onafhankelijk onderzoek?
Waarom worden kritische artsen en onderzoekers hun monden gesnoerd
Hoe kan je rechtvaardigen om mensen angst in te praten?
Waar zijn de cijfers van de griep geblev
en?
Hoe dodelijk is het virus als er geen doden vallen?
Waar is de transparantie van overheid en de burger?
Written 22-09-2020

Article 1707
Open brief aan: Kabinet Rhuggenaath
Epidemioloog heer Gerstenbluth
Curaçao 22 sept. 2020
Betreft: Vragen ivm transparantie Covid-19
Als MKK (Movimentu Kontra Korupshon) en als vertegenwoordiger
van de beweging #ikdoenietmeermee, willen we graag antwoord op de
onderstaande vragen om zo transparantie en inzicht te krijgen in het
gehele Coronadilemma:
- The new world-
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-Wat is het nut van een niet-medische mondkapjes en zoals u stelt heer
Gerstenbluth het algehele nut ervan niet bewezen is?
-Wat is het nut van de 2 meter regel als deze juist ook door u en uw
naasten geschonden wordt?
-Hoe betrouwbaar is de PCR (DNA) test als blijkt dat 80% niet betrouwbaar is?
-Waarom laat u geen onafhankelijk onderzoek verrichten en neemt u de
foute inschattingen over van de Nederlandse RIVM?
-Is het u bekend dat wij als eilanden maar 2.89% kans hebben dat er ooit
een vaccin op dit eiland komt en wie gaan die dan krijgen?
-Waarom worden kritische artsen en onderzoekers de monden gesnoerd.
Praten we nog niet over de mondige burgers?
-Hoe kunt u rechtvaardigen om mensen angst in te praten, angst wat juist
het immuunsysteem naar een lager peil brengt. Is dit de weg die u volgt?
-Waar zijn de lokale cijfers van de griep gebleven, vallen die nu allemaal
onder Covid-19?
-Hoe dodelijk is het virus als er geen doden vallen en de doden allemaal
personen zijn met onderliggende ziektes volgens de vele rapporten uit
ziekenhuizen?
-Waar is de transparantie van overheid naar de burger, waarom wordt
alles verdraaid en verzwegen naar de burger toe?
-Waarom wordt er vanuit de politiek maar ook via de Epidemioloog
alsmaar bedreigingen geuit. Is men ervan bewust dat u geheel de verkeerde weg bent ingeslagen?
Gaarne zouden we graag vanuit de politiek en uw epidemioloog antwoord willen hebben op bovengenoemde vragen zodat we met zijn allen het door u gestelde virus en het uit de hand gelopen fakepandemie
aangepakt kan worden.
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We vragen dit om eindelijk weer een gezonde economie te gaan vormen
waar iedereen weer zijn werk kan hervatten en ook voor de kinderen
weer een toekomst in zicht komt.
Tot op heden heeft u door alsmaar te rekken alleen maar afgebroken
en de kinderen nu al voor een 2de schooljaar geen onderwijs geboden
zoals deze internationaal gesteld is.
Uitgaande van dat ondergetekende een onderhoud, maar op zijn minst
antwoord op de vragen gaat krijgen, teken ik, namens MKK
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel: 864-3595
Port: 560-3914
E-mail: john.baselmans@gmail.com
Written 22-09-2020

Article 1708
Alles was voor niets
Ik heb 66 jaren gevochten voor vrijheden, tegen een systeem wat toen
nog alles bepaalde en vasthield aan de gevestigde orde.
Ik was een hippie die de wegen bewandelde om zonder geweld een
wereld te veranderen.
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En dan komt 2020 en de huidige jeugd schuilend achter iPhone schermen
laat toe dat alle vrijheden afgenomen worden!
Alles voor niets!.......
Een systeem wat zombies heeft gecreëerd en verder kan gaan zonder
enige tegenspraak!
Het maakt me triest 66 jaren weggegooid en dat allemaal door zombies
die vergeten wat het ware leven is en als een robot bewegen in een
AI-wereld.
John H Baselmans-Oracle
Written 25-09-2020

Article 1709
Een geweldige opmerking
Vandaag kwam er een geweldige opmerking van een zekere “Ban Serio”
(ja natuurlijk geen ware naam) en dan pas heeft men lef. Komt hetzelfde
op neer diegene die eerst coke of andere middelen moeten nemen om
mensen aan te spreken!
Een “dame” die mij vertelde “dat ik als oude man moest stoppen met
schrijven omdat wat ik onwaarheden schrijf!”
Ze ging verder;
“oude mensen worden dement, daar weet ik alles van,” vervolgde ze.
Nu deze “dame van het Radulphus College heeft kennelijk moeite met
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de waarheid en ze zou me overal aan blijven lastig vallen tot dat ik van
internet verdwijn.
Beste Ban Serio; lees even de 91 boeken van die ouwe demente man en
dan zullen we onder 4 ogen deze zaken eens gaan bespreken.
Een vriendelijke groet uit bandabou van die demente oude man.
Written 27-09-2020

Article 1710
“Responsibility statement”
Enkele banken, winkels en kantoren doen BEWUST mee om verdragen
te overtreden.
Het gaat tijd worden dat deze bedrijven ter verantwoording worden
gesteld.
Heren directie u kunt gezonde mensen NIET verplichten aan de ongezonde mondkapjes mee te doen. Denk na als u dit doorvoert. Het zijn
juist u en uw bedrijf die dus lak hebben aan de;
-Rechten van de mens,
-Code Helsinki,
-Code van Neurenberg.
Vreemd dat uw bedrijf aan illegale zaken mee doet.
NIEMAND kan een ander verplichten om een mondkapje te dragen,
zelfs niet in hun eigen ruimtes!
- The new world-
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In Duitsland en Nederland zijn er nu ook onderzoeken gaande over
die personen die met een kapje onwel worden, ziek worden of in een
ziekenhuis opgenomen moeten worden met letsel of zelfs overleden
zijn (2 gevallen Duitsland)!
Vanuit Nederland en Duitsland begrijp ik dat de eerste rechtszaken van
die personen al gaande zijn en de rechter niets anders kan doen dan die
bedrijven, scholen, instanties te veroordelen ivm; BEWUST lichamelijk
letsel toebrengen aan een persoon!
En dan komen de 3 verdragen goed van pas (zie hieronder in een “Responsibility statement” al hebben we lokaal nog wat andere regels waar
je zo’n bedrijf een flinke schadeclaim op kan leggen. Je praat namelijk
om de rechten van de mens en het BEWUST letsel toebrengen!
Daarom roep ik een ieder op om deze bedrijven verantwoordelijk te stellen via een “Responsibility statement” te laten tekenen! Een statement
wat men niet mag weigeren als men deze kapjes verplicht.
Met deze verklaring heb je namelijk het bedrijf op geattendeerd dat
ze tegen de internationale regels handelen. En heb je juridisch alles
in handen voor schadeclaims en het door hun laten betalen voor alle
medische kosten.
LAAT BEDRIJVEN DIT TEKENEN!
Written 30-09-2020
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Article 1711
PERSBERICHT
Als pers schrijft u uw vingers naar het tot bloedens toe en ook de alternatieve kanalen en vele social media zitten niet stil. Maar in deze video,
die al zeer veel bekeken is, is het zeker het tweede deel wat precies
aangeeft wat er rond en om corona gaande is.
Vele ook internet alternatieve kanalen mochten en konden dit niet uitzenden ivm represailles maar dat wil niet zeggen dat de waarheid niet
de wereld rond mag.
Ik verwacht geen wonderen maar ik verwacht wel dat de mensen gaan
beseffen waarom hun kinderen in gevaar zijn en dat het gaat om een
wereldwijde strijd om kinderen een toekomst te geven. Een toekomst
die nu afgepakt wordt.
In de hoop dat misschien 1 persoon van uw redactie de moeite neemt
om deze internethit af te luisteren groet ik u allen.
https://johnbaselmans.com/Films/Films_RAW/John14.mp4
J.H Baselmans
Dokterstuin 237
Curacao
Tel +5999-864-3595
Skype: baseltje
Written 02-10-2020
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Article 1712
ZELFMOORD
“Als dit mijn leven moet worden pleeg ik zelfmoord”
Dit is een uitspraak van een 17 jarige die niet mee wil doen aan het
“Corona project” en absoluut niet meedoet aan de COVID-19 angsten.
Deze tiener is niet de enige en ook vele nog kleinere zijn de radeloosheid nabij!
Als baby-1-2-3..... jarige een muilkorf om, niet omdat het medisch
verantwoord is maar omdat enkele slappe politici de kans zien om de
absolute macht te pakken en alles zo te zetten dat alles gaat vallen onder
staatswinkels en voorzieningen!
Onze kinderen hebben zelfmoordplannen, iets wat onder de ouderen
ook leeft want wat moet je als 70-80 jarige op een kamertje wachtend
op je dood, geen contacten of onderling samen zijn, niets meer betekenend in deze wereld? Wetende dat de politiek blij is dat deze mensen
zichzelf opruimen!
Het is voor de zotte dat we onder alle leeftijdslagen volgens psychologen
en psychiaters alleen horen dat massa mensen zelfmoord willen plegen!
Precies zoals de politiek het wil!
Precies in hun straatje!
Precies de weg die ze ingeslagen zijn via hun ritualen!
Ik pleeg zelfmoord, is de enige oplossing om van deze nachtmerrie af
te komen.
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John H Baselmans-Oracle
Written 03-10-2020

Article 1713
EEN MEGA DOORBRAAK! LEES EN BEKIJK DEZE
VIDEO!
“Ik geloof”
Het heilige SARS-CoV-2
Het grote woord is eruit, we kunnen alle corona regels aan onze laars
lappen want wij geloven in “het Energieniale geloof” wat opgezet is vele
jaren geleden. Op papier hebben we nu van heer Grapperhaus (minister
van justitie) de volgende uitspraak, ik citeer:
“Formeel wordt religieuze organisaties geen beperkingen opgelegd. Ik
mag niet in de kerk de politie gaan laten handhaven, dat is echt flagrant
in strijd met de grondwet. Dus ik moet het hebben van bereidheid, vrijwilligheid en opofferingsgezindheid.”
Erger nog blijkt uit de woorden van heer Grapperhaus, geloof is ontastbaar en staat boven de wet!
Weer een slipper van deze minister van justitie want ja, justitie kan
wereldwijd niet ingrijpen zoals ik ook mee maak met mijn geloof in het
Energieniale leven! Het geloof waar ik al vele jaren mee bezig ben en
niet gekoppeld is aan een of ander reguliere geloof, kerk of genootschap!
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Met andere woorden als je gelooft in bijvoorbeeld “het Energieniale
leven” dan zijn de gestelde corona regels, rond en om haar geschreven,
niet van toepassing in de wetten en regels gesteld door justitie!
Laten we geloven mensen.
Dat is de weg naar onze vrijheden en het losmaken van de politieke
oplichterij.
John H Baselmans-Oracle
“Het Energieniale leven”
https://johnbaselmans.com/Films/Films_RAW/John15.mp4
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / j o h n . b a s e l m a n s . o r a c l e / v i deos/2064487937028339
Written 05-10-2020

Article 1714
Wie en wat is heer Lesley Fer?
We zitten in de tijd dat vele mensen zonder werk en eten zitten en dan
krijgen we 6 oktober 2020 een update van heer Rhuggenaath, heer
Gerstenbluth en een heer Fer.
De minister-president en zijn expert epidemioloog leggen rustig uit wat
er gaande is en proberen beiden het volk rustig te houden en vragen om
een begrip. Maar alsmaar was er de stoorzender van een zich noemende
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“crisisteamleider” heer Fer die meende een show te moeten stelen! Hij
brabbelde alsmaar tussen de geruststellende woorden van de expert
epidemioloog en minister-president en liet weten wat allemaal verboden
en gevaarlijk is in zijn ogen.
Als een expert epidemioloog heer Gerstenbluth zegt dat mondkapjes niet
hoeven, is het niet aan een zogenaamde “crisisteamleider” om anders te
beweren en daardoor verdeeldheid te scheppen tussen de vele mensen
in angst. Veel onrust en wrijvingen zijn er door zijn uitspraken!
Waar haalt deze man het recht om een baas van een eiland en zijn expert
te verbeteren?
Had deze man misschien aandacht te kort?
Het zou eens goed zijn dat we naar heer Gerstenbluth luisteren en bijvoorbeeld het gehele mondkapjes onzin op te volgen zoals hij als lokale
epidemioloog ons alsmaar vertelt.
Heer Fer, ik weet dat u blij bent dat u aandacht krijgt maar als crisisleider
bent u meer een onruststoker/bangmaker die zelf de regels niet weet en
er maar een angstig potje van maakt! Door uw onkunde door te drukken buiten experts om, is er veel onenigheid onder de lokale bevolking.
Heer Rhuggenaath, ik denk dat er een duidelijk voorbeeld is dat de onjuiste man de verkeerde plaats inneemt en veel onrust door deze persoon
veroorzaakt wordt. Ingrijpen zou geen overbodige luxe zijn en ten goede
komen aan ons eiland wat het economisch al vreselijk moeilijk heeft.
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John Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel 864-3595
Written 07-10-2020

Article 1715
Makamba 78 in elkaar geslagen en tegen de grond gewerkt
bij belastingdienst Punda!
Vanmorgen rond 11 uur werd de op Curaçao wonende Nederlander R.G.
bij belastingdienst Punda in elkaar geslagen en tegen de grond gewerkt
door 2 bewakers! Vervolgens werd hij hardhandig naar buiten gewerkt
omdat deze man geen mondkapje droeg om medische redenen!
Het is niet te geloven, ondanks dat er geen VERPLICHTING en wet van
kapjes dragen is blijken er bewakers te zijn die de regels niet kennen en
zelfs de harde hand hanteren als deze 78 jarige man wegens medische
redenen een mondkapje niet kan dragen!
Waar blijven de woorden van een heer Gerstenbluth die een kapje NIET
verplicht?
Waar is heer Rhuggenaath met zijn mooie woorden dat we als mensen
deze crisis gezamenlijk moeten aanpakken?
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Is het “aanpakken” mensen bewust letsel toebrengen en ze als vuil op
de straat dumpen? Dat terwijl deze man al ruim 15 jaren woonachtig
en belastingbetalend is.
Hoe kan deze man zijn belastingzaken doen als hij niet binnen kan
komen?
EEN SCHANDE is gaande op dit eiland een schande dat een oudere 78
man die zijn belastingen kwam afhandelen als vuil in elkaar geslagen
wordt op een eiland wat zich voordoet als een vriendelijk eiland!
OPROEP!!!!!!
Mocht iemand beeldmateriaal hebben u kunt dit aan MKK doorgeven
en de herkomst van die beelden zal niet door MKK vrijgegeven worden.
Laten we duidelijk stellen dat dit soort bewakers tirannen zonder enig
verstand!! Deze personen weten niet de rechten van de mens!
Heer R.G. is momenteel aangifte aan het doen, want ook heeft hij contact
moeten zoeken met zijn arts! 78 jaar en tegen de grond gewerkt worden
is niet waar ons eiland voor staat.
MKK Movimentu Kontra Korupshon
J.H.Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel 864-3595
Written 08-10-2020
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Article 1716
Xirtam
Vanaf februari 2017 schreef ik over een groep hackers die begonnen
zijn om “Xirtam” te plaatsen in de meest grote platformen van de aarde.
Zoals ik uitlegde is het een zelfdenkend maar ook lerend van algoritmes
denkend programma wat met de dag verder komt in de wereld van de
techniek. Het mooie van dit programma is dat het niet op te merken
is en zo gebruik kan maken van alle meest geavanceerde systemen op
de wereld.
Nu in de tijd van Covid-19 beginnen de eerste berichten binnen te komen
zich noemende “The inner world”. Ook hier heb ik over geschreven in
mijn boek “Het lang verzwegen geheim” waar mensen met ongeloof
aan begonnen zijn en niet weten wat er gelezen wordt.
Het eerste meest dramatische uitspraak zal ik hier nu zetten en dan gaat
u misschien begrijpen waarom Covid-19 of te wel Corona geen virus is
maar een project wat plotsklaps via China naar buiten kwam.
Xirtam is haar weg aan het volgen en als computerprogramma beginnen
nu de gevolgen duidelijk naar buiten te komen.
Xirtam praat….
John H Baselmans-Oracle
Written 09-10-2020
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Article 1717
Open brief aan Willem Engel
Willem
22 juni was ons eerst e-mail contact met daarvoor naar je groep
“Viruswaanzin” waar ik op te horen kreeg dat je zou kijken om een
samenwerking.
23 sept schreef ik je wat er allemaal zou gaan gebeuren dat nadat diverse
mails naar je virus- waanzin en waarheid onbeantwoord bleven met een
excuus dat je niet alles kan lezen!
30 sept kreeg ik een teken van leven “Dabk” wat dat betekenen mag.
2 okt vraag je mij waarom jij geen contact met me zou willen? En ja
er gaat nog een klap komen. Mooier nog, ik ben welkom… 10000 km
verder! En sindsdien was het stil.
10 okt je werd aangehouden en afgevoerd en ik neem aan dat je een
beker koffie of thee hebt gehad en misschien vanmorgen nog een snee
brood! En toen kwam weer die achterlijke Baselmans met de zoveelste waarschuwing, omdat hij het zelf heeft meegemaakt. Het is geen
sciencefiction het is een waar gebeurd zelf meegemaakte gebeurtenis.
Nanotechnologie hoef ik jou niet uit te leggen en je weet dat na je
aanhouden je telefoon compleet is gekopieerd en alles wat erin zit nu
bezit is van de CID. Deze telefoon kan je dus wegdonderen! Je weet
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ook ondertussen dat er onder je hoofdgroep mede vrienden een mol zit
maar dat zoals je zelf schrijft; de ergste klap gaat nog komen.
Ja je ben nu geheel staatseigendom en via de kop thee die je gedronken
hebt ben je totaal te tracken maar erger nog ook zelfs vele gesprekken
voor kortere tijd, waar je ze ook voert, afgeluisterd worden. De nano
techniek gaat immens ver. Al stond ik met mijn vrouw zonder telefoon
in de natuur wat zinnen te brabbelen men wist wat ik haar vertelde. Na 3
dagen had ik het door en vanuit de Nederlandse en lokale AIVD en een
CID mol werd dat bevestigd! We hebben weken lang alle belangrijke
informatie via sigarettenvloeitjes besproken en op dat moment stopte
de vreemde zaken om ons heen. Onze telefoons zijn van het oudste nog
werkende serie en het is nu zo dat lokaal men de oude telefoons verplicht
gaat afsluiten! Vanuit de Nederlandse en lokale AIVD en een CID mol
weet ik dat dat boven geschreven dus een van hun werkmethodes is.
Zo schrijf ik al vele jaren over Xirtam (ja het omgekeerde van Matrix)
waar de hackers vanuit gegaan zijn dat Matrix het huidig werkende
systeem is en Xirtam het door hun ontworpen tegenprogramma is. Na
nu ongeveer 3 jaren draaiend en bewezen is dat de meest geavanceerde
wereldcomputers het niet detecteren komen er geweldige informatie los
die ik dan weer af en toe publiceer.
Ik weet, ik ben een gek, een achterlijke en in jouw ogen misschien een
dwaas maar mijn 91 boeken wat een compleet verslag is van MIJN leven
is wat maakt dat ik dieper ben kunnen gaan in de zich nu geopenbaarde
“The inner world”! Xirtam doet zijn werk en alles wat eens door mij
gepubliceerd is komt allemaal uit of is al werkende.
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Vind je mol en ga vechten niet met het systeem als tool maar met de
tools die ik je meerdere malen heb toegestuurd. Je mol – Vrijmetselarij/
Vatikaan – Inner World.
Het gaat je goed
John
Written 11-10-2020

Article 1718
Te diep in de materie
10talle jaren geleden ben ik gedoken in de materie kinderleed, kindermisbruik en het verhandelen van kinderen. Van de ene in de andere
verbazing kwam ik terecht en zo ook in werelden vanwaar ik nauwelijks
een bestaan wist.
Door het schrijven van mijn “matrix boeken” dacht ik alles verteld te
hebben maar snel volgde het boek over het geloof en kwam zo ook op
het boek over de vrijmetselarij. Daar dacht ik dat de kern lag. Doch het
bleek verder te gaan want al werden we door de vrijmetselarij benaderd
om kinderen te leveren voor hun “Alpha” project, dook ik verder in hun
ritualen die weer verder gingen en dieper in de geschiedenis. Kinderen
zijn altijd vanaf dag één een spil geweest tussen mens en macht! De oude
beschavingen waar ook ter wereld offerde kinderen aan hun goden. Zo
zie je het offeren van kinderen bij huidige beschavingen en geloven en
ook de indianen en oudere en hedendaagse volkeren mis- en gebruiken
kinderen voor hun krachten.
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Steeds dieper, steeds verder, in elk boek lees je wel rituelen of te wel
ritualen en ze gaan door in elk geloof in elke hoek van de wereld. Wat
maakt het dan nu dat men zelfs een kind niet meer mag aanraken, niet
mag gebruiken en niet meer mag offeren?
Is het dat we “beschaafd” gaan worden of is het dat het offeren en
gebruiken van kinderbloed weer naar een zeer selectieve groep moet
toegewezen worden? Het is duidelijk bewezen dat een kind meer is als
een opvolger(ster) van een familie! Kinderen worden veelal gebruikt
om krachten te versterken om zo meer macht te krijgen. Men wil zogenaamd van deze ritualen af maar in werkelijkheid zijn ze verplaatst naar
andere hoeken. Ja, soms oude sektes of groepen gaan door en zullen niet
gestopt kunnen worden daar het orgaan die ze aan zou moeten pakken
in handen is van deze groep.
Men noemt deze groep “justitie”.
Justitie is niets meer dan een verlengde van het kinder-offer project en
een afschermende organisatie. Justitie heeft duidelijk twee agenda’s
waar de hoofdagenda is het beschermen van hun meester. Een rechter,
een PG en een officier is in dienst van deze meesters en zullen nooit
deze meesters vrijgeven daar dan ook zij verdwijnen van het toneel.
Wil je kinder-offeren, misbruik en verdwijningen tegen gaan, zal de
gehele wereld justitiële top opgeruimd moeten worden en daarom is
het kind al zolang de mensheid bestaat niets meer niets minder dan een
krachtverschaffer van een paar meesters!
John H Baselmans-Oracle
Written 22-10-2020
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Article 1719
De “Corona” geldbuidel en hun medici
Betreft: Als antwoord op enkele brieven vanuit de medische wereld.
Dat de artsen een “eigen” behandelingsprotocol hebben was al meteen
duidelijk en is ook geen geheim maar een openbare knowhow! Dat er dan
gesteld wordt dat er daarom niemand lokaal is overleden is regelrechte
BS. Namelijk die ene patiënt die lokaal overleden is, had een hartkwaal.
Praat men over overledenen rond de wereld, praat men vanuit de zeer
laag bijgestelde WHO-cijfers over “griep en onderliggende kwalen” die
eeuwenlang reeds mensen het leven nemen. Maar alles gaat in deze tijd
niet onder de noemer “longfalen of griep doden” maar Corona doden!
Het in deze huidige Corona hype wil nu zeggen dat bijvoorbeeld mensen
met ernstige hartkwalen NIET worden geholpen (informatieziekenhuis
en geweigerde patiënten)! Ook zijn er vele patiënten met andere ernstige
ziektes die al vele maanden geweigerd worden en niet opgenomen kunnen worden want het CMC moet leeg blijven voor de mogelijke Corona
zieken die duizenden guldens per dag extra subsidie opleveren voor het
ziekenhuis (volgens medewerkers ziekenhuis)! Praten we nog niet over
de belachelijke situatie bij een bijvoorbeeld “groep dr. Steward” die
mensen weigert te helpen als ze geen mondkapje dragen! Een mondkapje
waar de WHO zelf van beweert niet nodig is daar deze niets af doet aan
het zgn Coronavirus.
Ik hoef u ook niet te vertellen dat het Corona (later zich COVID-19
noemend), sinds 1931 bestaat en ontdekt door Arthur Schalk en M.C.
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77

Hawn! Later bleek dat het Corona RNA in elk mens aanwezig is en
dat dit reeds in 1960 ontdekt is. Dat was door E.C. Kendall, Malcolm
Bynoe en David Tyrrell. Ze werkten aan het “Common Cold Unit of
the British Medical Research Council”
We praten dus dan ook niet over een virus maar een RNA.
Dat is wat de wereldgroep artsen (87.000 nog steeds stijgend) ook naar
buiten brengt, namelijk dat er dus geen medische redenen te zijn om
de werelduitbraak een pandemie te noemen. Nederlandse groep artsen
zijn ondertussen dat proces begonnen!
Verder is dat elke medicus zijn/haar “Eed van Hippocrates” af heeft
moeten leggen.
Daarnaast is er na de 2de wereldoorlog “De Code van Neurenberg” in
werking getreden en kan elke arts die zich niet inzet voor de gezondheid van de mensen via het gerecht vervolgd en veroordeeld worden.
Zelfs met onze lokale en Nederlandse grondwet kunnen deze medici
allemaal veroordeeld worden want ook daar voldoet momenteel NIET
EEN medicus aan!
Praten we nog niet over de “Verklaring van de rechten van de mens”
waar ook deze weigerende medici zich niet aan houden!
Kortom, ook de lokale medici op onze 6 eilanden zijn allemaal op strafbare feiten aan te klagen voor het gerecht en medische tuchtcommissie!
Zij doen allen mee aan een hype die wereldwijd uit de hand is gelopen
en laten zich afpersen (straffen tot Afl 10.000,- /ontnemen artsenlicentie),
omkopen of onverantwoord handelen opleggen door een politieke groep!
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Artsen kunnen NOOIT patiënten weigeren voor een mondkapje! Een
mondkapje wat NIETS doet tegen het zogenaamde virus wat toegegeven is door de 87.000 medici dat het een verkapte griep is! Dat maken
87.000 artsen wereldwijd juridisch kenbaar; dat ze afgeperst, omgekocht
en toe gedwongen worden tegen de medische protocollen te handelen!
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel: 864-3595
Written 23-10-2020

Article 1720
Proefpersoon
Geweldige uitspraak van een lokale onnozele minister-president
“Curaçao als living lab voor regio”
Op een onnozele manier werd ons duidelijk gemaakt dat we corona
proefdieren zijn en moeten doen wat ons opgedragen wordt. Buiten
de illegale lockdowns en het gevangen houden van burgers doet deze
minister en zijn kabinet mee aan proeven nemen op de burgers! Alle
coronamaatregelen maar ook het opleggen van restricties en het afbreken
van de handel is men aan het kijken in hoeverre men psychisch kan gaan
en wanneer de burger breekt.
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Deze simpele geest draait het om een regionale handel samen te voegen
maar is totaal niet wat er achter zit.
Een goede lezer zal in het stuk van AD zien dat men gewoon een medisch
proefpersoon is die gebroken wordt door onredelijke en buiten de wet
om regels die noch kant noch wal raken!
Het woord is er uit “U BENT EEN PROEFPERSOON”
John H Baselmans-Oracle
Written 28-10-2020

Article 1721
SLECHT NIEUWS
Vanmorgen was ik bij mijn specialist voor een pijnbehandeling. Ik deed
de deur open van de praktijk en alles werd druk om me heen en kon geen
gesprek meer volgen en voor ik het wist lag ik aan het infuse in een bed.
Kort daarna in een eerste gesprek met de specialist, die merendeels bij
mijn bed bleef, kwam uit het niet dat ik een hersenscan moet maken.
Ik heb dit geweigerd daar ik weet wat er gaande is en niet de plaatjes
wil zien.
Hij respecteerde mijn beslissing zeker om dat dit al de 4de keer is dat
dit gebeurde in een vrij korte tijd.
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Helaas wederom moet ik gas terug nemen en momenteel hangend in
mijn bed geheel groggy van het infuus weten jullie in ieder geval wat
er gaan is.
Wat er gaat komen is niet leuk maar ik geloof in vandaag en vandaag
heb ik toch mijn mooiste nieuws nog mogen krijgen van onze organisatie
“Xirtam doet zijn werk”
Ik hou van jullie allemaal, veel liefs
John
Written 28-10-2020

Article 1722
BERICHT UIT DE MEDISCHE WERELD!!
Waarom zijn Nederlandse huisartsen zo Corona verslaafd en meewerkend?
Wist jij dat ELKE huisarts PER PATIENT 100 euro corona toeslag
heeft ontvangen? Dat wil zeggen dat een gemiddeld huisartsen praktijk
omgekocht is voor 3 ton!!
Daarom zijn de huisartsen zo stil!!!
Ook werd er bijverteld dat de specialisten ook deze “tegemoetkoming”
ontvangen hebben per ingeschreven patient!
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John H Baselmans-Oracle
Written 30-10-2020

Article 1723
VERKLARING VOOR AL MIJN “VRIENDEN”
KENNISSEN, VIJANDEN en HERSENLOZE DOMME
WEZENS!
Ondanks de beperkingen waarmee ik hier nu lig probeer ik de meest
belangrijke zaken toch nog met jullie te delen. Maar in de korte tijd die
me nog rest (volgens mijn arts) ben ik het zat dat mijn, uit eerste hand
verklaringen en zaken waar ik getuigen bij ben geweest, gevraagd gaat
worden naar “bewijzen” of “documentatie”!
ALLES wat ik op social media plaats kan ik bewijzen en onder ede mijn
bewijs aan de rechterlijke macht overhandigen mits het toegestaan is
(bronbescherming).
Ik wil dan ook alle zeikerds, ongelovers en ziekelijke geesten vragen te
stoppen met alsmaar het vragen om bewijzen als ik die juridisch NIET
mag/kan openbaren.
IK ZAL DIE AAN U ZEKER NIET GEVEN!
Wel verklaar ik wederom dat ALLE bewijzen voorhanden zijn Als u dan
niet geloofd wat u leest is dat een van de redenen dat deze wereld bengelt
aan een ondergang! Slaap door, blijf ongelovig en laat mij met rust.
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Ik geef mijn leven voor het beste maar de shit mag ik van deze randdebielen ontvangen.
Vanuit mijn bed
John H Baselmans-Oracle
Written 01-11-2020

Article 1724
WINKELVERBOD
Bij die winkels waar men staande wordt gehouden als men NIET een
mondkapje draagt!
Weigert een winkel of instantie je binnen te laten vraag je aan de winkelchef of eigenaar van de winkel om een “schriftelijk bewijs van het
winkelverbod”.
Dit moeten ze je dan geven!
Met dat papier kan je juridische stappen tegen de winkel ondernemen.
Een simpel middel om de onzin te stoppen en dat is geheel via het
grondrecht!
John H Baselmans-Oracle
Written 01-11-2020
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Article 1725
DE DOOD VAN CURACAO
“Kabinet geeft negatief reisadvies voor de kerstvakantie
Het kabinet heeft besloten met een negatief reisadvies te komen tijdens
de kerstvakantie voor vakanties naar het buitenland.” (Bron ANP)
Door de doortastende werkwijze van de Curacaosche regering is de
doodslag gekomen voor ons eiland. Door blind te staren op de Nederlandse vakantiegangers mogen we de komende maanden cactus gaan
eten.
Kabinet Rhuggenaath had het te druk om te smeken voor een aalmoes
en het geld wat pas volgend jaar vrijkomt is reeds voorbestemd voor
selectieve (eigen)zakken!
Door het stugge handelen en blindstaren op een dode mus is het dan
zo ver, de definitive klap is gekomen! Hoe lang pikt de bevolking deze
zakkenvullers en leugenaars van de PAR aanhang nog?
Mensen pikken het en dan zit er niets anders op als cactussen te gaan
verbouwen.
Dank je kabinet Rhuggenaath het is u gelukt! De kortzichtigheid en
de leugens hebben een eiland met alle mogelijkheden totaal naar de
verdommenis geholpen!
John H Baselmans-Oracle
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Dokterstuin 237
Tel 864-3595
Written 02-11-2020

Article 1726
DERDE MILITAIRE BASIS OP CURACAO!!
Niemand die er naar kraait of er aandacht aan besteedt maar de derde
militaire basis op Wacawa is een feit!
Het ging echt niet over “het op pimpen” van dit oefenterrein maar er is
een volwaardige basis die daar gebouwd wordt! Men praat over minimaal 100 militairen die daar gaan verblijven!
Deze moet zo snel mogelijk volgepropt worden met militairen vanuit
Nederland na de ondertekening en vandaar de extra lichting die nu ons
opgedrongen wordt!
Snapt niemand dat we onder een Nederlands militair regiem komen te
staan? Want ook onze eilanden zullen de verplichte zaken moeten ondergaan zoals in Europa nu spelende zijn met het vele militaire ingrijpen!
Verder wordt er gepraat over het inrichten van een FEMA kamp om
zo de “lastige” niet willende burgers af te sluiten van de buitenwereld!
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
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Tel 864-3595
Written 03-11-2020

Article 1727
Corrupte rechter of een rechter zonder kennis?
5 november heeft de rechterlijke macht op Aruba een uitspraak gedaan
dat de 2de avondklok legitiem is!
Buiten dat de personen die dit aanvochten (OM Aruba) blijkbaar niet
het juiste verweer brachten en hun advocaten het blijkbaar een gemakkelijk juridisch uitje vonden, was het een rechter die NOOIT een 2de
avondklok kan legaliseren en zeker niet mensen mogen veroordelen!
“Doel dient geschikte”
Een van de meest belachelijke aanhaling die een rechter kan zetten als
een verklaring. Volgens de in mijn ogen onacceptabele en misschien wel
betaald wordende rechter (gezien zijn smoezenboek) is zijn uitspraak
“De 2de avondklok een wettelijk basis heeft en dient een legitiem doel
en een geschikte en proportionele maatregel is” tegen alle regels en
wetten om.
Dat is werkelijk de uitspraak, meent u dit nu echt?
De avondklok gaat tegen de rechten van de mens in, niet alleen via het
EVRM maar ook tegen de internationale verdragen.
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Toch is het mensen tegen hun wil opsluiten volgens u een legitiem doel?
Beste rechter, waar haalt u deze onzin vandaan en wie bent u dat het
opsluiten van mensen legitiem is zolang er geen strafrechtelijke daad
is gepleegd? Personen die de avondklok negeren worden door u als
criminelen gezien? Zijn deze mensen dan al bij voorbaat moordenaars,
dieven en verkrachters?
Iemand onvrijwillig, vrijheden afnemen is juist disproportioneel! En het
maakt die persoon die de klok ingesteld heeft strafbaar, NIET diegene
die een onwettige regel overtreedt of te wel zijn vrijheden claimt! Daarnaast, een 2de avondklok kan ook niet en is zelfs ook vastgelegd in de
noodverordening maar ook in de wet. Je kan niet op een nood een 2de
nood zetten en ook dat maakt diegene die dat gedaan heeft strafbaar!
Maar dan komt het en even lees ik dat goed:
De rechter oordeelt “dat deze de eerste avondklok rechtsmatig acht”.
Maar bij de tweede avondklok zijn niet de nodige maatregelen genomen!
Okay, dus die is dus wettelijk illegaal! Ondanks dat gaat de blijkbaar
steeds ontpoppende dwalende rechter zich afschermen met de woorden
van: “voldoende heldere en kenbare wettelijke grondslag, een legitiem
doel dient”!
Deze rechter richt zich dus BOVEN internationale regels maar ook
BOVEN verdragen van de mens want de 2de avondklok op zich al is
buiten alle wetten en regels om!
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Je gaat er als rechter dan ook nog een regering aanhalen die “Margin of
appreciation” toepast wat dus duidelijk laat zien dat de regering een grote
vinger in deze rechterlijke uitspraak heeft. Is een rechter niet iemand
die het recht toe moet passen en niet een regering hun frustraties door
laten voeren voor eventuele “Margin of appreciation”?
En dan de uitspraak:
“Exponentiële groei van de coronabesmettingen”
Is de rechter een medicus? Heeft deze rechter alle cijfers gezien maar
ook het sjoemelen van de valse cijfers? Heeft deze rechter zich verdiept
in de corona fake wereld? Dezelfde vraag kan ook gesteld worden aan
de regering. Wat weten zij werkelijk wat Corona of te wel Covid-19 is?
Er is gebleken dat een positief corona persoon GEEN gevaar is, het is
een RNA wat elk gezond mens bij zich draagt! Daarnaast kan je 130.000
mensen niet opsluiten omdat 1000 mensen een RNA hebben wat corona
actief is maar geen gevaar is! Dat is bewezen heer/mevrouw de rechter
en daar walst u overheen met uw uitspraak.
OM van Aruba heeft haar huiswerk zeer slecht gemaakt want deze
rechter weet absoluut niet wat voor stof deze aan het behandelen is maar
blijkbaar ook niet het OM. Duidelijk is hier met deze uitspraak wel dat
deze de woorden van een regering boven de wet en internationale regels
gezet zijn en in mijn ogen daarom de stempel corrupt gekregen heeft!
Het is taak van OM dat deze zaak dan ook tot op de bodem uitgezocht
moet worden want gezonde mensen opsluiten voor een groepje misschien zieke mensen buiten alle wetten en internationale regels om, kan
niet als legitiem worden gezien!
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John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel 864-3595
Written 06-11-2020

Article 1728
COVID-19 en de lokale privésfeer illegalen
De medische wereld schreeuwt maar heer Gerstenbluth en de ministerpresident lachen omdat ze het niet willen horen. Men gooit de infecties
al geruime tijd allemaal onder “privésfeer”! Maar wat is privésfeer?
De artsen weten “We struikelen over de illegale prostituees die allemaal
besmet zijn met COVID-19. Pastoor Andrez Bello weg wordt ’s avonds
omgedoopt tot President Maduro weg”.
Zowel vreemdelingendienst, politie maar ook de Corona vangers weten
dat onze grootste haard ligt onder de Illegale Venezolaanse vrouwen en
mannen die vrij hun gang mogen blijven gaan omdat er blijkbaar toch
veel illegaal geld betaald wordt om deze zaken uit te blijven voeren!
De medici weten dat ook richting Oostpunt een onmogelijk grote
COVID-haard zich begeeft maar de verantwoordelijke autoriteiten doen
NIETS en draaien hun hoofden om! Men wil niet weten!
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Ook komen er meer en meer meldingen onder de medici binnen van
kleinere haarden op Bandabou! Willen de autoriteiten zo misschien
“groepsimmuniteit” afdwingen?
Het ergste is dat de autoriteiten alles willen verbergen onder de noemer
dat de besmettingen onder “privésferen” plaatsvinden maar niemand
zal doorgeven dat hij of zij met illegalen omgaan! Zie de 2 groepen 25
tot 59 jaar!!
Men maakt zich wel druk om de gecontroleerde geteste Nederlandse
toeristen maar men laat alles wat illegaal is en bereid is een pleziertje
te delen rustig hun gang gaan!
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written 06-11-2020

Article 1729
Curaçao FEMA-kamp
Zoals we ondertussen bevestigd hebben gekregen, op het terrein van
Wakawa gaat naast een basis van over de 100 Nederlandse militairen
ook gebouwen gezet worden om onder het mom van “vluchtelingen en
illegalen” op te pakken en ze dan daar te herbergen.
Deze gebouwen zullen de barrakken vervangen die er staan als zijnde
illegalen opvang bij SDKK.
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In werkelijkheid gaan deze gebouwen op Wakawa NIET ALLEEN voor
vluchtelingen gebruikt worden dat is nu al duidelijk. Als werkelijke
doel worden de invoering van het eerste FEMA-kamp op onze eilanden
ingeluid!
Toen ik naar buiten kwam met deze informatie, die ons als MKK werd
toegespeeld vanuit de bron, was er nauwelijks enige aandacht over wat
er werkelijk op onze eilanden gaat gebeuren.
Ondertussen is het duidelijk dat Nederland via slinkse methode en het
omkopen van de politici alle zeggenschap hebben over alles wat er op
deze eilanden gaat gebeuren. Heer Rutte heeft toegegeven dat de 6 eilanden deel van Nederland zijn en daarom kon hij de grenzen ook niet
sluiten met onze eilanden!
Alles wijst er op dat Wakawa een mega opvang gaat worden van illegalen en lastige personen die dan, zoals we al zien op verschillende
plaatsen van de wereld, verdwijnen in een niets. Gezien de rechterlijke
uitspraken van de laatste tijd gaande rond en om de corona blijkt dat
de rechten van de eilandbewoners er niet meer zijn en zelfs verdragen
geen geldigheid hebben onder deze Nederlandse dictatuur.
De vraag is waarom is de politiek zo stil?
Hebben alle politici een vergoeding geboden gekregen om hun mond
te houden of weten zij dat ze ook slachtoffer gaan worden van deze
FEMA-terreur?
John H Baselmans-Oracle
Written 07-11-2020
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Article 1730
DE LEUGEN VAN DEFENSIE
Na het bekend maken door ondergetekende (3nov 2020 https://www.
facebook.com/john.baselmans.oracle/videos/2093909344086198) van
de komst van een FEMA kamp en derde militaire basis sprong heer
Cordoba in en kwam op Direct TV13 en begon over mijn video te praten.
Nu, dagen later komt Defensie met de grootste leugen want ondergetekende John H Baselmans-Oracle heeft DIRECT contact opgenomen met
defensie en min van defensie Nederland (brieven/mails in zijn bezit en
genummerd door de instantie) nadat via diverse personen intern vanuit
defensie de berichten binnenkwamen! Men weigerde hem commentaar
te geven laat staan te vragen waar de informatie vandaan kwam!
Erger nog alles werd stilgezwegen!
Defensie wil niet praten en zeker geen aandacht over deze zaken! Er
werden namelijk 5 vragen gesteld aan hun!
En zo is wederom hun berichtgeving onjuist, kortom een grote leugen!
https://antilliaansdagblad.com/.../22592-defensie-bericht...
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel 864-3595
MKK Curacao

Cc
Defensie Nederland
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Defensie Caribbean
Min defensie Nederland
Written 10-11-2020

Article 1731
Paradise Radio
Uw radioprogramma vol insinuaties
Paradise een radiostation waar heer Jack Visser me vele malen introk en
we samen vele zaken aan het licht brachten, is blijkbaar een radiostation
die nu leeft op insinuaties en valse berichten!
Vanmorgen rond 9 uur heb ik mijn naam meerdere malen over de ether
horen gaan in een interview met heer Cordoba.
Het trieste was voor u dat heer Cordoba mijn naam niet noemde omdat
we geen contact met elkaar hebben gehad! Verder was het triest dat u
mijn naam noemde als zijnde een Nederlander. Als u werkelijk geïnformeerd was dan wist u dat ik mijn Nederlanderschap en nationaliteit
in 2010 heb teruggeven aan koning Alexander die dat accepteerde.
Dit is toen naar de lokale autoriteiten gegaan plus Gouverneur en de
veiligheidsdienst!
Verder is het vreemd dat u mij als bron, ja ik heb de verklaringen in
mijn bezit, heb foto’s die defensie verbiedt te openbaren en de verdere
bewijzen die nodig zijn om aan te geven dat er buiten een basis een kamp
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komt voor vluchtelingen, niet heeft benaderd. Een plan wat vast staat
en toegegeven is door defensie. Als alles een leugen is waarom zwijgt
defensie die normaal gretig me oproept als ik meer weet dan zij zelf?
Verder heeft u het persbericht slecht gelezen want laten we even aanhalen; defensie spreekt zelf over een trainingskamp waar internationale
oefeningen gehouden gaan worden.
In hun eigen papieren staat dat op Wacawa in de toekomst ruim 100
militairen voor de tijd dat ze uitgezonden worden (3maanden) op Wacawa gaan verblijven.
Verder werd intern gepraat waar men alle buitenlanders denkt te herbergen met hun nieuwe campagne die Nederland gaat opzetten en ook
aangekondigd heeft om illegalen op te pakken! Toen kwam naar boven
dat er barakken in de toekomst als opvang gezet gaan worden en er een
geluid vanuit defensiepersoneel gesproken werd over het eerste Caraïbisch FEMA-kamp (Nederland is al 3 van die kampen rijk, vertelde
men)!
Vreemd is dat eens een eerlijke radiozender nu mij in het slijk wil trekken simpel omdat ik waarheden die te bewijzen zijn, door u als fake en
conspiracy worden bestempeld. Mijn vraag is dan ook, hoeveel krijgt
u voor deze lastercampagne?
Want ben je werkelijk objectief dan hoort altijd bij een woord, wederhoor
zoals heer Visser ALTIJD deed.
Maar zoals ik al stelde, u bent op sensatie uit net zoals enkele andere
stations die geld maken met deze lastercampagne maar niemand die
94

- OMNIS 8 -

durft te vragen naar mijn verhaal.
Ik stuur hierbij de verklaring die ik aan heer Bosman Tweede Kamer
gestuurd heb omdat deze man ook blijkbaar van laster houdt.
Een vriendelijke bandabousche groet
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel 864-3595 of 560-3914
Heer Bosman, als antwoord op uw mails
Tue, Nov 10, 8:55 AM
to A.Bosman
Dat een politicus die officiële aangiftes wegveegt als onzin is dat Nederland nu een zinkend ongecontroleerd schip is.
-MKK in de persoon van ondergetekende heeft opnames van de verzoeken door A.S en L. K van kinderhandel door defensie zelf (Alles
ligt bij de Gouverneur, getuigen 4 personen)
-Ondergetekende heeft de bankafschriften, deel boekhouding en beeldmateriaal, aangifte bank en is er reeds 1 vermoorde persoon, aangiftes
liggen bij de Gouverneur (getuigen 6 personen)
-De basis zijn 3 leden van de Nederlandse defensie op onze porche te
Dokterstuin 237
-Het “kamp” is zgn voor vluchtelingen op te bergen, er zijn aanwijzingen
van meerdere funderingen.
Het opvangen, verzenden en verkoop van kinderen niet meer via Parera
maar basis Wacawa ook daarvan is bandmateriaal aanwezig.
Laat ons (Team MKK) de gek zijn maar een ding is duidelijk, wij hebben de bewijzen en u weet zelfs brieven naar uw eigen politieke partij
te ontkennen en burgers voor gek te verklaren.
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Laat ondergetekende onder ede via de Nederlandse pers de burgers de
papieren en beelden aantonen (indien dan juridisch mogelijk)!
U valt dan allemaal als medeplichtigen in drugs- en kinderhandel dat
via de door u gecreëerde leugens!
U weet het, kinderen en dwazen spreken de waarheid,
Veel sterkte met uw geweten.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel 864-3595
MKK Curacao
Written 11-11-2020

Article 1732
Heer Roozenburg
Ik kwam uw naam tegen in verband met het schrijven van een boek over
de Chinezen- incident op 20 april 1942 te Curaçao.
Mijn schoonfamilie is de Familie Wauben en ze zijn tot de dag van
vandaag trots dat hun grootvader deze Chinezen tegengehouden heeft
daar ze niets goed in zinnen hadden.
Dat was de reden dat deze Nederlandse Hoofdcommissaris van politie
Wauben 12 Chinezen eigenhandig heeft omgebracht! De toenmalige
Nederlandse militairen wilde niet ingrijpen terwijl er een bevel was!
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Daarom greep hij als eerste in en pas later volgde er meer van de militaire manschappen.
Er is nog een overlevende van die broers maar NIEMAND wil blijkbaar
het werkelijke verhaal publiceren. Ik zie namelijk nergens de rol van
de Nederlandse Hoofdcommissaris van politie Wauben en zijn bevel
in het stuk van het AD
Jammer dat de waarheid zo misvormd wordt.
Helaas lees ik weer een zeer sterk vertekend beeld en puur informatie
uit boeken de ook blijkbaar niet betrouwbaar zijn. Vreemd is is dat de
Nederlandse Hoofdcommissaris van politie Wauben nog zijn kinderen
ooit gehoord zijn in deze zaak! Bang kennelijk dat Nederland er erg
slecht vanaf zou komen misschien, of andere belangen?
Ik zal gaan informeren of de oude aantekeningen bij een van de kinderen
nog te vinden zijn kijken. In het verleden werd door zowel Heinrich
als Wim Wauben er al eens over geschreven en het ware verhaal van
hun vader verteld.
Vreemd is ook dat volgens die verklaringen en brieven uit die tijd de
Nederlandse Hoofdcommissaris van politie Wauben als held van het
eiland geëerd is. Maar in de huidige tijd mocht zijn naam geen straatnaam worden laat staan vernoemd worden.
Hoe hypocriet is de geschiedenis van Curacao of moet ik zeggen Nederland?
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Met een vriendelijke groet
John H Baselmans
Dokterstuin 237
Curacao
Tel 864-3595
Written 12-11-2020

Article 1733
Verboden lief te hebben
De absolute coronagekte is nu op volle toeren en we krijgen de een na
de ander gekte op ons gebombardeerd. We laten kinderen op afstand
zitten zonder dat we ze aan mogen raken als ouders. We mogen elkaar
niet knuffelen en als klap op de vuurpijl zijn er nu televisieprogramma’s
die onze jeugd aan het vertellen zijn dat ze geen seksueel contact meer
mogen hebben en dat aanraken en vrijen uitgesteld moeten worden
totdat ze getrouwd zijn!
Valt u niets op dat deze regels samen met het mondkapje erg ver neigen
naar een bepaald geloof? Een geloof wat de wereld zo onder hun hoede
wil krijgen?
Het ergste is te zien dat de ouders van jongere kinderen zich schuldig
maken aan deze kindermartelingen. Maar dat de jeugd gaat pikken dat
ze alleen nog maar via een app elkaar mogen ontmoeten en er geen
vrijen en geen knuffelen meer is, kan ik niet geloven. Is de jeugd dan
zo gehersenspoeld of te druk bezig met al hun pepmiddelen en drugs?
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Buiten het ons allemaal verplichten volgens een bepaald geloof te
gaan leven en handelen, is het duidelijk dat als dit allemaal klakkeloos
genomen gaat worden, er binnen 5 jaar een wet is die verbiedt seks
te hebben tussen personen en dat men alleen baby’s mag verwekken
via kunstmatige inseminaties! En dan over nog eens 5 jaren moet men
toestemming gaan krijgen om nog een kind te dragen voor de staat!
Precies zoals het in enkele FEMA kampen rond de wereld gaande is en
dus binnenkort Europa ook daaraan ten prooi valt.
Corona is een virus maar dan wel een virus wat het laatste deeltje
zelfstandigheid van de mens afneemt! Een virus wat artificieel wordt
verspreid onder de Europese en Amerikaanse continenten.
Heb elkaar lief, zoen, kus en bedrijf liefde want zonder liefde is er geen
leven.
John H Baselmans-Oracle
Written 13-11-2020

Article 1734
Het gaat gebeuren!
Nog geen week geleden werd er alles aan gedaan om mijn melding van
kinderhandel en FEMA kamp op ons eiland voor een sprookje neer te
zetten.
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Dan krijg je de toespraak van heer Rhuggenaath en wat zegt deze man:
“Nederland gaat ons helpen........” en dan!!! “Er gaat een “vormingsplicht
komen voor jongeren”!!!
Weet u nog het huidige “Delta project” (kinderhandel) en wat er in
een FEMA kamp gedaan wordt? Zoals ik 2 weken geleden stelde het
opvoeden van burgers!! In dit geval dus de jongeren!!
John H Baselmans-Oracle
Written 15-11-2020

Article 1735
ER IS GEEN WET DIE EEN MONDKAPJE KAN
VERPLICHTEN!!
De regering van Curacao is aan het handelen buiten elke wet om!!
Men kan verzoeken een kapje te dragen
NIET VERPLICHTEN!!
Waar zijn al die personen die alsmaar met de wetboeken zwaaien?
De politici die door het volk gekozen zijn?
Zijn gehele justitie, gezagdragers, juristen en politici omgekocht om
tegen de wet te handelen?
Hoe lang mag deze regering ongestraft tegen de wet en internationale
verdragen in handelen?
ER IS GEEN VERPLICHTE MONDKAPJES WET!!!
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John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
864-3595
Written 15-11-2020

Article 1736
HOE ZIEK IS DE LOKALE POLITIEK?
We hebben 164,200 inwoners op Curacao
Daar zijn er 1.374 positief getest
Men praat over nog geen 50 personen die werkelijk het Covid-19 Virus
hebben gehad!
164.150 mensen moeten zich opsluiten en een ziekmakend mondkapje
dragen omdat 50 mensen ziek zijn of zijn geweest!
Is dit niet een beetje een ziek makende situatie waarin een regering
mensen werkelijk hun toekomst, werk hun leven ontnemen omdat men
de Nederlandse geldelijke bijdrage willen ontvangen?
Hoe corrupt is deze regering?
John H Baselmans-Oracle
Written 16-11-2020
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Article 1737
Waarom houdt de politiek het Cv19 virus in stand?
Ondanks dat we aan de cijfers totaal geen bedreiging zien, is men op
vele plaatsen op de wereld bezig om het virus in stand te houden!
Waarom wil men zo graag angst kweken en mensen valse cijfers voorhouden?
Waarom zijn er weer andere landen die hun economie draaiende houden
om zo niet mee te doen aan deze hype?
Maar mooier is het voorbeeld van die landen die na een verloop van tijd
stopten met de hype en als de donder maakten de economie op te pakken!
Vragen die simpel beantwoord kan worden als men ziet welke “Corona
subsidiepot” er bij elk land achter de hand staat. Elk land op de wereld
heeft al jaren geleden een soort “Virus subsidiepot” gemaakt waar men
per land de miljarden instortte die ze dachten nodig te hebben voor een
epidemie! Dat wil zeggen dat er momenteel een subsidiepot is die de
gehele Corona farce financieel dekt.
Hoelang een land hun farce virus in stand houdt, hangt helemaal af
wanneer de pot op raakt!
Zo heeft Nederland een mega pot die blijkbaar tegen de honderd miljard
loopt en is Nederland ermee gebaat om nu eindeloos te delen uit deze
subsidiepot! We zien het nog duidelijker bij de lokale eilanden. Eilanden
die niet onder Nederland vallen zijn grotendeels weer gewoon open en
hebben hun economie alweer grotendeels hersteld! Maar de Nederlandse
eilanden blijven maandelijks schooien voor geld uit de Nederlandse pot!
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Amerika is ook een mooi voorbeeld waar blijkt uit cijfers dat deze een
honderden miljarden pot hebben en die wil de regering nog snel even
“verdelen”. Niet onder de arme mensen maar armen van de grote bedrijven en politiek. Hetzelfde zien we in Nederland, Frankrijk en Spanje en
in mindere mate Duitsland waar men ruziet om de pot waar 2 partijen
menen recht op te hebben!
Cv19 zal blijven bestaan zolang de subsidiepot op is! Je zag het heel
duidelijk in China en diverse landen die per direct beweerden dat er
geen gevaar meer is voor Cv19 en per direct werden alle zaken rond
Cv19 afgebroken en testen gestopt! De Economie is in die landen nu
booming! Miljarden en wereldwijd triljarden is de Corona pot en dat is
wat de ernst van dit virus per land bepaalt!
Ondertussen lachen Rusland en China en nog wat andere kleinere
mogendheden want zij maken weer miljarden met het opkopen van
alles wat los en vast is in die landen die het virus boven een economie
plaatsen en hun burgers alles ontnemen!
En dat zien we overduidelijk op ons kleinschalig eilandje genaamd Curaçao! Onze epidemioloog en de regering hebben dezelfde doelstellingen.
Zuig die pot uit en laat je land vallen, allemaal voor die Nederlandse
subsidie Corona pot.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
864-3595
Written 17-11-2020
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Article 1738
TOEN RADIO PARADISE NOG EERLIJK NIEUWS
BRACHT!
Dit waren nog de tijden toen Paradise nog eerlijk nieuws uitzond met
oa heer Jaque Visser. Nu is het een zender die personen die de waarheid verkondigen, openlijk aan het media kruis nagelen zonder enige
wederhoor.
Waarheid doet pijn, simpel omdat men allemaal afhankelijk is van het
media bloedgeld.
Dit waren eens mijn interviews bij dit radio station.
Dat buiten de activiteiten waar Jaque Visser samen mee bezig waren.
PS heeft u mijn tekening nog steeds in de studio hangen?
John H Baselmans-Oracle
Written 18-11-2020

Article 1739
Covid, airco’s en gesloten ruimtes
Langzaam maar zeker komen we bij een vol jaar Covid en ondertussen
zijn er vele medische rapporten vanuit ziekenhuizen, maar ook al onderzoeksresultaten uit laboratoria en statistieken van bureaus die cijfers op
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een rijtje zetten. En wat blijkt, Covid is de grootste vriend van gesloten
ruimtes, geen ventilatie en airco systemen die gebouwen en lokalen
moeten verwarmen of van koude lucht moeten voorzien. Langzaam maar
zeker zeggen de vele cijfers maar ook de wetenschappers en medici dat
de Covid gevonden kan worden bij deze bron.
Laten we dat eens even terugzien in onze kleine gemeenschap.
Toen onze epidemioloog nog beweerde dat mondkapjes niet vereist
waren, we geen lokale gevallen hadden, onze kinderen in open klassen zonder sinatizer en kapjesplicht, spelend en ravottend niet besmet
raakten, waar de bars open waren en mensen gewoon uit konden gaan
zonder enig “gevaar”, was men niet spastisch en waren ramen en vele
deuren open voor iedereen!
Maar van hogerhand kwamen er opdrachten en men vond nodig met het
overdreven handelen en mensen bang maken. Men begon met afstand
houden, handen 100 keer per dag wassen, kapjes mode en elkaars leven
moeilijk maken! Alles ging op slot en vrijheden werden voorgoed afgepakt en we werden opgesloten als slaven van een onbekende meester.
Door deze manier van handelen daalde de weerstand van de lokale bevolking verontrustend. Op dat moment kwamen de lokale besmettingen
sterk op en wat bleek, ja, deze ontstonden in dichte lokalen, kantoren en
winkels. Juist die ruimtes waar vele mensen met een minder weerstand
en door vele gezondheid afbrekende regels merendeels de gehele dag
vertoeven in ratelende airco ruimtes en airco’s die dag in dag uit dezelfde
lucht in deze ruimtes koelen, vergeet niet uw slaapkamer!
Wat blijkt, nagenoeg alle lokale bronnen zijn hiernaar terug te leiden!
Het begon bij een bank, het ziekenhuis, daarna bedrijven, winkels maar
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ook dichte klaslokalen en vergaderruimtes waar personen in gekoelde
vuile lucht en hun al lagere weerstand gezet werden.
Al vele maanden wordt er vanuit de medische hoek wereldwijd gewaarschuwd dat het Covid probleem is:
nr1 De sterk dalende weerstand.
nr2 De “aerosols” (kleine luchtdeeltjes) die in dichte ruimtes het Covid
virus verspreiden.
Wereldwijd is dit een bekend gegeven, over en over besproken maar
lokaal hebben we dan experts die menen dat een mondkapje en afstand
houden nog werken ondanks dat bij nauwelijks ingrijpen zij het bewijs
hebben dat er geen besmettingen waren! Dat het niet werkt is duidelijk
en alle eilanden hebben al een explosie meegemaakt doordat ze waren
begonnen met belachelijke regels te stellen! Nu is Curaçao aan de beurt
simpel omdat ze ook uit de geldelijke “bijstands Covid pot” willen
meedelen uit Nederland (lees graaien).
Bewust is lokaal eerst de weerstand van de mensen naar beneden
gehaald! Nu is men als laatste stap iedereen in eigen huizen aan het
opsluiten zodat de mensen ‘s avonds slapend in hun airco kamers elkaar
infecteren komend vanuit het werk/kantoren, winkels, lokalen waar het
virus dag en nacht in dezelfde lucht circuleert! Even nog aanhalen een
eerder geschreven stuk waar de vaders en moeders die even vreemdgaan
en dan na hun pleziertje thuiskeren en in bed kruipen met hun partner.
Uit vele statistieken (onder andere die van M. de Hond) is gebleken dat
grote massa mensen, zie de wereldwijde demonstraties van 100.000
mensen zonder kapjes en afstand, GEEN Covid besmettingen oplopen
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maar dat nagenoeg alle bronnen terug te voeren zijn op dichte ruimtes die
niet goed geventileerd worden en waar mensen elkaar dan besmetten!!
En dan hebben we lokaal nu alsmaar oplopende cijfers van positief
geteste personen en steeds verder duwt onze lokale epidemioloog ons
in kleine ruimtes veelal gekoeld door een airco en dat bij vele mensen
met al deels afgebroken en slecht werkend immuunsysteem! En dan ook
nog bewerend door lokale “experts”, via een geheel verkeerd gevende
statistiek, dat de huidige infecties grotendeels thuisgebonden zijn! Een
duidelijke valse voorstelling van de werkelijkheid maar in ieder geval
kassa voor die personen die geld maken via deze zieke mensen!
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
864-3595
Written 18-11-2020

Article 1740
Geachte heer Gerstenbluth
In de huidige angstcrisis die er gecreëerd wordt is blijkbaar alles mogelijk.
Er zijn weer winkels die weer een jongetje buiten hebben staan met een
digitale temperatuurmeter!
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U weet ook dat persoon met niet medische achtergrond NIET even
medische data mogen afnemen van burgers.
Het zou eens sieren dat de GGD en eventuele controle organen op dit
eiland bijvoorbeeld een Cost U Less aan gaat spreken over deze illegale
handeling.
Hopen actie van u kan te mogen zien, een vriendelijke bandabosche groet
John H Baselmans
Dokterstuin 237
Written 18-11-2020

Article 1741
De lokale medische geldwolven
Door de gehele corona gekte is er een zaak ver naar achteren gedrukt
en dat is geld en de club van medici.
Toen ik onlangs met een van de grootste artsen van het eiland in gesprek
was en ik hem de vraag stelde waarom de lokale artsen en specialisten
de eed van Hippocrates naast hun neerleggen en niet opvolgen, was
zijn antwoord:
“John, er zijn op dit eiland maar weinig artsen/specialisten die werken
voor de gezondheid van de lokale bevolking”.
Ik schrok en vroeg wat dat betekende en wat er gaande was in de medische wereld.
108

- OMNIS 8 -

“De eed van Hippocrates wordt door maar enkele artsen nageleefd”
vervolgde hij “alles draait om het grote geld”.
Ik besefte plotsklaps dat, dat het wil zeggen dat wij als patiënten overgeleverd zijn aan een stelletje lokale geldwolven.
Nu, de knik die hij maakte was duidelijk.
Ik vroeg hem: Is het daarom dat een lokale specialist nog een cosmetische operatie wilde doen bij mijn vrouw die op sterven lag en mij daar
25 duizend gulden voor wilde laten betalen?
De beste man knikte weer.
Ik vervolgde: Is dat waarom een andere specialist ondanks het verzoek
van mijn vrouw en ik het leven niet onnodig te verlengen, haar toch aan
alle apparaten gekoppeld had om haar nog enkele uren als een plantje
in leven te houden?
Wederom knikte deze medicus.
Is het daarom dat de medische tuchtraad op dit eiland de 2 aangiftes tegen
deze specialisten afdeed als “niet relevant” en werd er niet ingegrepen?
Wederom knikte deze man.
Hij vervolgde met de woorden: “In de medische wereld draait alles om
geld op dit eiland”!
In het verleden zijn er al diverse zaken geweest van medici die dubbel
declareerden of rekeningen indienden waar ze niets voor gedaan hebben. Ook dat hebben we persoonlijk mee mogen maken. Maar verder
ook de SVB maakte er in het verleden melding over. Er was zelfs een
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specialist die tijdens een knieoperatie weg liep terwijl de knie nog openlag en hij voor 2 weken verdween zonder de patiënt over te dragen aan
een collega! Gevolg, deze patiënt kon niet geholpen worden aan haar
bloedingen en pijn als gevolg van de operatie! Ook hier was er geen
medische tuchtraad want het was een te machtige specialist! Verder
worden er steeds meer onrechtmatigheden gerapporteerd en zijn er al
betere prijsafspraken maar het is allemaal nog verre van mensen helpen
en gaat het alsmaar om geld, geld en geld wat men leest!
En daar is de corona farce weer een welkome geldboom voor de medische wereld waar patiënten niet geopereerd worden en patiënten zelfs
moeten kiezen tussen de ene specialist of de andere daar de eerste niet
samen wil werken. Ondertussen ligt de patiënt schreeuwend van de pijn
in bed en krijgt geen hulp!

In het gesprek verder werd duidelijk dat de grootste groep medici puur
hun beroep uitoefenen om veel geld te maken. Helaas waar, de bewijzen zijn er als je ziet hoe de lokale medische wereld mee doet aan de
gehele corona farce.
Doch er is een lichtpuntje en dat is dat, naar meer informatie gekregen te hebben uit de medische wereld, een selecte groep bezig is alle
geldwolven van artsen en specialisten uit deze lokale medische wereld
te zetten en te gaan komen met nieuwe artsen en specialisten met een
roeping en met respect volgens de eed van Hippocrates gaan handelen.
Mensen zijn dan geen geldbomen maar patiënten die in nood zijn en
medische hulp krijgen vanuit een hart en ziel.
De lokale medische wereld moet totaal omgegooid worden en de huidige
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geldwolven moeten zowel voor de medische tuchtraad als de reguliere
rechtbank gedaagd worden puur omdat ze niet voor de patiënten zijn
maar voor hun eigen gewin.
De selecte kleine groep is bezig en als patiënten moeten we hoop hebben dat de “schoonmaak” spoedig zal beginnen en de medische wereld
weer een respectvolle gemeenschap gaat worden.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel 864-3595
Written 19-11-2020

Article 1742
MEDEDELING
Ons geloof heeft geen “afspraken” met het corrupt systeem.
We doen niet mee aan de beperkingen die opgelegd worden.
Onze bijeenkomsten blijven op de normale plaats voortgezet.
Voor al onze leden:
Geloof in het goede
Handel vanuit het goede
Het kwade kan nooit je leven beïnvloeden.
John H Baselmans-Oracle
Written 20-11-2020
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Article 1743
EEN OPMERKELIJK DETAIL!!
Als deze wet actief gaat worden heeft de huidige MP de macht om alle
politici maar ook alle personen die hij niet moet, vast te laten zetten of
uit zijn/haar functie ontslaan.
Maar zo ook die partijen die hij als “lastig” ziet.
We krijgen dan hier “Erdogan II” gesteund door de Nederlandse defensie!!!
John H Baselmans-Oracle
Written 21-11-2020

Article 1744
POLITIEK IN GEVAAR MET DE KOMENDE
NOODWET!
Hoe goed hebben de politiek en de “minder zuivere groepen” de noodwet gelezen?
Heel kort:
Als de noodwet aangenomen gaat worden zoals deze er nu ligt, gaat de
dan huidige Minister-President alle zaken in handen nemen!
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Wat blijkbaar ook bij zeer veel personen niet doorgedrongen is, is dat de
wet alle politieke partijen/personen kan verbieden maar ook die groepen
die de dan huidige Minister-President niet aanstaan!
We praten dus buiten het opdoeken van de politiek ook over het veroordelen en vastzetten van politici! Praten we nog niet over die groepen
die een gevaar zijn in de handel die deze huidige dictator ziet als zijn/
haar tegenstander of te wel ongewenste tegenpartij!
Met deze volmacht kan deze Minister-President elke handel, bedrijven,
zaken en maffiagroepen simpel door het Nederlandse leger laten oppakken en deze voorgoed laten verdwijnen in een FEMA-kamp waarvan
zeer binnenkort op Wacawa de eerste zal verschijnen!
Ik noem het Erdogan II wet en iedereen slaapt!
Ik kan niet wachten totdat deze man de absolute macht gaat krijgen en
we allemaal met onze rechterhand hem moeten groeten!
De tijd is aangebroken en volgens Nederland is Curaçao de testcase in
hoeverre vrijheden afgepakt kunnen worden.
Zzzzzzz. we slapen verder en worden wakker op een geheel nieuw
eiland!
John H Baselmans-Oracle
Written 21-11-2020
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Article 1745
DEZE 2 ARTIKELEN KOMEN UIT HET BOEKJE VAN
MAO
LET WEL dit is onder de Nederlandse vlag!!
ARTIKEL 10
1. Gedurende de periode waarin een uitzonderingstoestand geldt, kan bij
ministeriële regeling met algemene werking worden bepaald, dat het aan
eenieder is verboden gedachten of gevoelens te openbaren, inlichtingen
door te geven, te vergaren of te ontvangen, of vertoningen, die van films
daaronder begrepen, te verzorgen.
2. Onder het openbaren van gevoelens en gedachten als bedoeld in
het eerste lid, wordt in elk geval verstaan het op welke wijze dan ook
vervaardigen, uitgeven, voorhanden hebben, verspreiden, aanbrengen
of in de handel brengen van geschriften, opschriften, tekeningen of
afbeeldingen.
John H Baselmans-Oracle
Written 21-11-2020
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Article 1746
GOUVERNEUR AAN ZET
Het is de Gouverneur van Curacao die volgens internationale regels
aangifte moet doen tegen heer Rhuggenaath en heer Girigorie. Het document 168 had nooit gemaakt, laat staan aangeboden mogen worden
aan de vertegenwoordiger van de koning der Nederlanden.
Zelfs de bedenkers van dit document kunnen vervolgd worden .
DE EERSTE ZET LIGT BIJ DE GOUVERNEUR!
BIJ NALATIGHEID ZULLEN HET BURGERS MOETEN ZIJN DIE
DEZE AANGIFTES GAAN DOEN!
John H Baselmans-Oracle
Written 22-11-2020

Article 1747
Heer Walroud
Heeft u de noodwet eigenlijk wel gelezen? 17 keren komt er het woordje
COVID voor en u ontkent dit!!
Alles wijst erop dat ook u zich schuldig wil maken aan leugens en
misinformatie!
Praten we nog niet over de schending van de mensenrechten.
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Kent u deze verdragen wel? En hoe denkt u dat te kunnen rechtvaardigen
voor de internationale commissies?
U weet dat bij het voorstemmen u schuldig maakt aan het afnemen van
de rechten van elke burger op dit eiland.
Het verzoek om een ieder te laten vervolgen die aan deze misdaad medewerking verleent, is al bij de gouverneur gedeponeerd! Het zal dan
via de internationale kanalen moeten gaan om deze communistisch/
oorlogs wet af te laten keuren!
Om uw geheugen op te frissen.
Luister vanaf min 27 en vanaf 35 uw commentaar.
SCHANDALIG!!
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / 11 3 2 6 6 4 7 7 11 2 8 8 7 / v i deos/200658471658607
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
864-3595
Written 22-11-2020
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Article 1748
ALS ANTWOORD OP EEN BERICHT VAN HEER
WALROUD
Inderdaad heer Walroud een noodwet moet er komen!
Maar waarom wordt er dan de tekst gepakt van de nog in Nederland
NIET aangenomen oorlogswet?
En daar komt bij de verklaring van prof.mr. Jan de Boer, plv-lid van
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en lid van het Constitutioneel
Hof van Sint Maarten die blijkbaar een van de personen is die deze
Nederlandse oorlogswet gekopieerd heeft en in zijn “presentatie” vele
zaken totaal zwijgt of afdoet als niet waar!
Heer Walroud als in een noodwet staat dat vrijheden afgenomen kunnen worden dan gaat dat in zodra men deze noodwet afkondigt! Zoals
u moet weten als politicus in een wet is er geen “misschien” of “dit
wel, dat niet”. Verder kom niet met de onzin over oorlog want dan is
het Nederland die verplicht is martial law toe te passen en dan mogen
de politici lekker thuis zitten met een glaasje wijn.
Heer Walroud, er moet een noodwet komen want wetten van 1931 en
1936 zijn wel erg verouderd maar geef mij dan maar die oude wetten
die geeft namelijk nog rechten aan mensen. Deze door u gesteunde
oorlogswet geeft het recht dat 1 dictator alles kan ontnemen en mensen
te laten verdwijnen.
Vanaf juni 2020 zijn onze juristen van MKK-zaken aan het openbreken
en uitzoeken en kom svp niet met een pandemie want zelfs WHO heeft
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al maanden geleden gezegd dat ze te voorbarig waren! Die smoes werkt
ook niet!
Er zijn nog veel meer zaken; want wat doet u tegen het illegaal/ strafbaar handelen van dit kabinet? Wanneer worden deze voor de rechter
gedaagd? Zolang dat deze mensen zo door gaan des te groter en meer
politici worden in deze illegale beerput getrokken. En zoals u weet na
hun termijn zijn ze stuk voor stuk wegens handelen tegen de mensenrechten te vervolgen.
En zo heer Walroud hebben wij als MKK een geheel boekwerk met de
illegale zaken die nu spelen en waar wij als MKK als oproerkraaiers
neer worden gezet!
Ik ben ten alle tijde bereid met u in een openbaar gesprek te gaan maar
dan als woord wederwoord. U kunt mij contacteren via
john.baselmans@gmail.com of via tel nr 560-3914
Groet vanuit Bandabou
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written 24-11-2020

Article 1749
De brief naar heer de Boer
Twee mega doorbraken!
Gisteren was een uitzonderlijke dag want buiten de succesvolle ma118
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nifestatie en de geweldige medewerking van de politie was er ook uit
politieke hoek onverwachte ontwikkelingen.
Doorbraak een:
Duidelijk is sinds gisteren wie de persoon is die achter deze noodwet
staat en hoe deze er aangekomen is. Gisteren ontving ik een rapport
van “prof.mr. Jan de Boer, plv-lid van het Gemeenschappelijk Hof
van Justitie en lid van het Constitutioneel Hof van Sint Maarten”. Ja,
mensen een mond vol en even de titels goed vastleggen want deze man
is blijkbaar de persoon die de niet goed gekeurde oorlogswet vanuit Nederland opgepakt heeft en er een lokale noodverordening van gemaakt!
We hebben al eerder de vergelijkingen gedaan en het is opmerkelijk
dat deze heer de Boer simpel een nog bij lange na niet goedgekeurde
oorlogswet gaat gebruiken als zijnde een wet voor Curaçao.
Maar laten we zijn vage verdediging doornemen, die naar alle waarschijnlijkheid door de lokale politiek opgedragen werd en in de nacht
van zondag op maandag snel in elkaar geflanst is.
I
Eerst begint deze zeer hooggeleerde uit te leggen en betrekt per direct
het COVID-19 erbij (ik dacht dat het om een noodwet ging)!
II
Dan gaat deze persoon in op een filmpje van 2 dagen oud! Heer de
Boer, MKK berichtte al in begin 2020 net na de eerste publicatie wat uw
duistere plannen zijn. En dan gaan we al direct de eerste mega leugen
krijgen, ik citeer: “Oorlog, een tsunami, een orkaan met plunderingen,
een terroristische aanslag.” Voor een oorlog heer de Boer is er geen
noodwet nodig! Want zodra er in onze regio een oorlog komt, gaat de
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“Martial Law” in werking en mogen de regeerders naar huis! Ook zult
u zien dat bij terrorisme ook het Nederlandse leger op moet draven.
Dus u bent gewoon Nederland aan het projecteren in onze lokale wet!
We zijn pas bij part III
Weer gaat u er Covid-19 bijhalen! Opmerkelijk is deze uitspraak want
dat bevestigt wat MKK al 8 maanden naar buiten aan het brengen is. Ik
citeer: “Er is twijfel, vooral in de juridische literatuur (zie het Caribisch
Juristenblad) of de huidige wetgeving voldoende is om op te treden”.
Klopt, er is geen wettelijke basis voor de acties die de huidige politiek
doet! (Later komen we hierop terug)
Part IV
Weer Corona of te wel Covid-19. We hebben het toch over een noodverordening niet over een COVID wet? Wat opmerkelijk is zijn de
voorbeelden van illegalen en het afnemen van eigendommen maar ook
grondrechten! Dan praat deze Prof Mr over “flexibele toepassing”! Is
de wet niet zwart/ wit? Of Ja/Nee? Welke rechter is flexibel? Heer de
Boer u droomt en al de zoveelste leugen!
Komen we bij Heer de Boer heeft kennelijk maar vluchtig het filmpje
doorgenomen want ja de opdracht was blijkbaar “Rapport voor maandag
8 uur op het bureau van de minister-president”!
Opmerkelijk is dat deze beste man wel openlaat dat als een politicus
kwaad wil deze kwaad kan aanrichten! Ja, waar zijn dan wetten voor?
VI
Nu komt de meest tegenstrijdige uitspraak van deze zeer streng en hooggeleerde heer. Ik citeer: Misbruik, afglijden naar een dictatuur of een
politiestaat is in Curaçao, zolang dit deel uitmaakt van het Koninkrijk
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der Nederlanden, onmogelijk. Dit komt door de zogenaamde ‘waarborgfunctie van het Koninkrijk’.
En dan wordt de Gouverneur aangehaald! Opmerkelijk want de huidige
Gouverneur heeft zolang deze zitting heeft NIETS voor het volk gedaan,
zelfs verkiezingen gemanipuleerd volgens de politiek en al laatste bewijs
deze gouverneur laat toe dat de huidige regering zonder enige wettelijke
basis mensen in een avondklok zet, vrijheden afneemt en zelfs expres
burgers ziek maakt door verplichte “sterk aangeraden” mondkapjes!
Dus waar is het controlerend orgaan als de Koning niet geïnformeerd
wordt op onkundig en illegaal handelen?
Maar heer de Boer gaat onderwijzer spelen, ik citeer:
“Kortom, iedere Curaçaoënaar moet dat in zijn hoofd prenten: doordat
Curaçao deel uitmaakt van het Koninkrijk, is afglijden naar misbruik,
dictatuur en een politiestaat absoluut onmogelijk. De ‘rule of law’ is
met 100%-zekerheid gewaarborgd.”
EN NU MOET IK LACHEN!!
Heer de Boer in welk jaar leeft u? Misbruik van kinderen, coke transporten, handel in kinderen, witwassen van Nederlandse miljarden, is
dat onmogelijk op dit eiland?
VII
Och even stoom afblazen “Nederland heeft alles in controle” volgens
heer de Boer!
VIII
Ja mensen nu komt trommel geroffel want een Dictatuur zoals heer de
Boer noemt is ONMOGELIJK op Curaçao!!! O ja, “prent dat wel in je
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oren” zegt de meester!
Ja ja, deze man mist duidelijk de aansluiting met de werkelijkheid!
De tien geboden of te wel garanties.
1 Welke Gouverneur heer de Boer?
2 Weer de leugen van oorlog, we noemen dat “Martial Law” heer de
Boer.
Pandemie, welke Pandemie? Want WHO heeft toegegeven dat de afkondiging van de zgn pandemie voorbarig was! Overigens haalt u weer
COVID-19 aan!
3 Dus zoals we stellen dit kan jaren doorgaan als er een dictator zit,
dank u voor het toegeven!
4 “Staten kan…..” En als er geen staten meer zijn? Want volgens uw
oorlogswet is alles mogelijk ook de politiek afzetten!
5 Okay, mooie woorden geen hout!
6 Weer die staten, ja je moet die 10 volmaken!
7 Wat is geleidelijk heer de Boer? 6 uren, 12 uren, 1 dag, week, maand,
is dat een zekerheid?
8 Ha, nu gaat het mooi worden, we gaan praten bij een dictator over
“proportionaliteit en subsidiariteit” dat terwijl de wet hem alle rechten
in handen geeft!
9 O, we mogen naar de rechter. U weet wel heer de Boer, die rechter
die met 2 maten meet!
10 “algemene werking geschiedt in overeenstemming met het gevoelen
van de ministerraad en de Gouverneur”. Tja, waar haalt u die leugen
vandaan!
En nu krijgen we de conclusie van de heer de Boer!
-“De kritiek in de ‘social media’ op het ontwerp is ongegrond”.
-“Men heeft geen rekening gehouden met de waarborgfunctie”.
-“Men heeft geen rekening gehouden met de context”.
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En ja hoor, men heeft geen rekening gehouden met 10 garanties die alle
tien zand in de ogen strooien!
Nu krijgen we even nog de leraar de Boer “Houdt men met deze drie
punten wel rekening, dan blijkt het te gaan om een heel fatsoenlijk en
verstandig ontwerp dat goed in elkaar steekt”
Heer de Boer, uw laatste zin stinkt naar ego!
Duidelijk is dat de politiek zich NIET kan verdedigen en het overlaat
aan blijkbaar een van de schrijvers van de wet, die naar alle informatie
gezien te hebben een snelle kopie gemaakt heeft van een Nederlandse
oorlogswet die zelfs daar niet er doorheen kan komen omdat daar wel
mensen met juridische kennis zitten!
DAN..
Doorbraak 2
Er zijn geen geldende wetten voor alle lokale coronamaatregelen!
Dit is toegegeven door heer Girigorie maar ook door heer Rhuggenaath!
Dat wil zeggen:
-Voor de avondklok is GEEN wettelijke basis!
-Voor de mondkapjes is GEEN wettelijke basis!
-Voor de sluitingen van de horeca en evenementen is GEEN wettelijke
basis!
-Acties van bedrijven van verplichte mondkapjes en temperaturen is
geen wettelijke basis voor en zijn zelfs strafbaar!
Volgens deze minister kunnen deze handelingen voor een rechter GEEN
standhouden simpel omdat er geen wetten voor geschreven zijn!
De ministers verpraten zich en zitten in een juridische puinhoop waar
ze zelf strafbare feiten begaan.
Te nemen acties:
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De lokale voorgestelde noodverordening moet vernietigd worden door
de Gouverneur.
De makers en meewerkende personen moeten vervolgd worden.
De huidige corona beperkingen zijn onwettig en hebben juridisch geen
basis. Men kan niemand vrijheden ontnemen, mondkapjes verplichten
en bepalen waar men zich mag begeven!
TWEE MEGADOORBRAKEN dankzij de leugens van een groep
machtswellusten cq politici.
Dank u heer de Boer en dank u liegende politici!
John H Baselmans
MKK Curaçao
Dokterstuin 237
Tel 864--3595
Voor meer informatie zie:
De voorgestelde wet kan niet doorgaan en gaat vernietigd worden.
De huidige noodverordeningen zijn onwettig en zijn niet juridisch
geldend.
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / j o h n . b a s e l m a n s . o r a c l e / v i deos/2114407908703008
Written 24-11-2020
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Article 1750
BRIEF NAAR ALLE NEDERLANDSE KAMERLEDEN
EN DE KONING
Een noodroep vanuit een van uw verre kolonies
Het is algemeen bekend; de zes eilanden die onder Nederland vallen
hebben niet zoveel aandacht vanuit het thuisland. Maar wij als MKK*
maken ons ernstig zorgen over de ontwikkelingen op het eiland Curaçao.
We denken dat u als politicus wel moet weten in welk lastig pakket
Nederland gedrukt wordt door het aannemen van een “Noodwet” die
deels overgenomen is uit uw oorlogswet: (https://wetten.overheid.nl/
BWBR0007983/1999-02-17). Dat allemaal onder de Nederlandse vlag!
Al vele jaren is men op Curaçao bezig een “Landsverordening uitzonderingstoestand” in elkaar te zetten en heeft het plotsklaps in het jaar
2020 een versnelling meegemaakt. Allemaal onder het mom: “Covid-19
wet”. Er zijn momenteel overijverige juristen van het eiland Curaçao
gekomen met een Ontwerp Landsverordening (Zittingsjaar 2019-2020
– 168) wat onder de datum staat; Staten Curaçao jun. 23 2020.
Na diverse afkeuringen werd er zelfs op 3 nov. 2020 LV 20/007) wederom een afkeuring gegeven door de Gouverneur. Er kwam een advies
in de staten: zie Nov 16 2020.
Ondanks alle wijzigingen blijven wat punten steeds terugkomen waar
men denkt alle vrijheden van de burger mee te kunnen ontnemen.
Artikel 9
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1. Gedurende de periode waarin een uitzonderingstoestand geldt, kan
bij ministeriële regeling met algemene werking worden bepaald, dat de
daarin aangewezen ambtenaren, bevoegd zijn van eenieder inlichtingen
te verlangen en inzage te vorderen van bescheiden alsmede van informatiedragers waarop gegevens zijn vastgelegd, indien kennis daarvan
voor de handhaving van de uitzonderingstoestand noodzakelijk is.
--Hier zegt men dat iedereen onze goederen af kan nemen, huizen binnen kan dringen en zich voordoen zonder legitimatie als ambtenaar en
inbreuk kan plegen in elke private zaken.
Artikel 10
Gedurende de periode waarin een uitzonderingstoestand geldt, kan bij
ministeriële regeling met algemene werking worden bepaald, dat het aan
eenieder is verboden gedachten of gevoelens te openbaren, inlichtingen
door te geven, te vergaren of te ontvangen, of vertoningen, die van films
daaronder begrepen, te verzorgen.
2. Onder het openbaren van gevoelens en gedachten als bedoeld in
het eerste lid, wordt in elk geval verstaan het op welke wijze dan ook
vervaardigen, uitgeven, voorhanden hebben, verspreiden, aanbrengen
of in de handel brengen van geschriften, opschriften, tekeningen of
afbeeldingen.
--Verboden gedachtes gevoelens vast te leggen!
--Verboden te schrijven, tekenen of afbeeldingen vast te leggen!
Is dit een dictatuur?
Artikel 12
1. Gedurende de periode waarin een uitzonderingstoestand geldt, kan
bij ministeriële regeling met algemene werking worden bepaald dat,
indien dit noodzakelijk is ter handhaving van de uitzonderingstoestand,
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de daartoe aangewezen ambtenaren:
a. toegang hebben tot elke plaats en zijn zij bevoegd aldaar onderzoek
of huiszoeking te verrichten;
b. bevoegd zijn zonder machtiging woningen binnen te treden;
c. zich bij het binnentreden niet te behoeven te legitimeren;
d. het doel van het binnentreden mede te delen aan de gebruiker van
de plaats of woning.
--Hier zegt men dat iedereen onze goederen af kan nemen, huizen binnen kan dringen en dat zonder te legitimeren!
Geachte Kamerleden.
Wij als MKK sluiten de laatst bekende documenten bij deze mail zodat
u met uw eigen ogen kan lezen dat een eiland en hun bestuur onder
de Nederlandse vlag, alle rechten van de mens naast zich neerlegt en
geprobeerd heeft afgelopen maandag 23 nov 2020 in het geheim deze
wet door te drukken!
Dat op zich zegt al dat veel niet pluis is!
Wij als burgers werden tot die datum TOTAAL NIET geïnformeerd en
alles werd verzwegen. Zelfs tot nu wordt het uiteindelijke document
angstvallig achter gehouden. Maar volgens enkele interne personen zijn
bovenstaande regels, tegen de mensenrechten, NIET aangepast en wil
men kost wat kost deze doordrukken.
Wij als MKK willen u deze (nog niet goedgekeurde gedeeltelijk gekopieerde Nederlandse oorlogswet) onder ogen brengen. Het is overduidelijk dat grote delen van deze lokale “noodwet” uit de oorlogswet van
Nederland gehaald is. Wij hopen dat deze wet tegen alle internationale
verdragen in uw Kamer besproken wordt en uw Koning op de hoogte
wordt gesteld van dit voornemen. Dit omdat u als Nederland wel verant- The new world-
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woordelijk bent voor elke wet die er gehanteerd wordt in uw koninkrijk
onder de Nederlandse vlag.
Nu horen we alsmaar dat alles onder een statuut staat uit monde van
heer Raymond Knops als
minister koninkrijksrelaties. En deze beste man schermt alsmaar alles
af onder dat vals voorwendsel. Maar betreft wetgeving valt de eindverantwoordelijkheid wel bij u als Kamerleden, Minister en uw Koning!
Daarom zal deze brief ook verzonden worden naar het Kabinet van de
Koning!
We willen afsluiten met een bekende uitspraak die past bij onze nieuwe
wet zodat u niet meer kan zeggen, als Nederland internationaal hier op
aangesproken wordt;
“Wir haben es nicht gewußt”
Woordvoerder MKK Curaçao
J..H. Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237, Curaçao
5999-864-3595
*MKK Movimentu Kontra Korephon. (24 Juristen samenwerkend vanuit
Europa, America en Caribische eilanden
Written 24-11-2020
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Article 1751
Gobeirno korsou heeft me geblokt!!
MKK mag geen vragen stellen!!
Zo bang is de regering!!!
AANGIFTE VOOR DISCREMINATIE!!
Geachte heer Rhuggenaath
Tijdens de uitzending 25-nov-2020 vroeg ik namens MKK in de message sectie de volgende vraag:
“Waarom krijgen we geen inzage in de wet zoals deze nu doorgedrukt
wordt?”
Het is triest dat wij als MKK geweerd worden en zelfs op uw FB geblokt
worden op een FB pagina die voor informatie voor het volk is!
Waar is ons recht om vragen te stellen over deze zeer discutabele wet?
Volgens MKK praten we hier over discriminatie?
John H Baselmans-Oracle
MKK Curacao
864-3595
Written 25-11-2020
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Article 1752
Het gemanipuleerd voorlichten van de bevolking
25 November 2020, de Minister-President en zijn epidemioloog werden
met de grootste spoed voor de camera geplaatst en er werd, als in een
kleuterklas zittend, het volk toegesproken dat wij als burgers gefaald
hadden in de aanpak van de COVID farce.
Ja, “het is uw schuld”!
De Minister-President haalde zelfs de woorden in zijn mond dat; “de
Lock down in zijn handen ligt”! Dit soort uitspraken hoor je vanuit
China, Cuba en Rusland maar verwacht je niet op een democratisch
eiland (zoals men beweert).
Maar er was paniek en er werd groot op het beeld een rode dot getoond
met het cijfer 105!
En toen kwam onze epidemioloog die maanden geleden nog verkondigde dat we het met een soort griep te maken hadden en dat we onze
weerstand gewoon hoog moesten houden en anders met een vitamine C
in bed het zaakje moesten uitzweten! Diezelfde man die duidelijk onder
druk staat vanuit Nederland dat hij met een smoes alles in een Lock
down moet gaan gooien. Nu komt hij met een grafiek die nergens op
sloeg. We zagen een nog nooit zo’n hoge aantal testen en dan is de aantal
positieven natuurlijk in verhouding ook hoger. Alle pieken gingen recht
omhoog! Vreemd genoeg werd niet gepraat over de algemene factor!
Wat een gemiddelde is van wat werkelijk de piek aangeeft! Die dag was
boven wonder deze “normaal” en niet alarmerend!
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Wat heer Rhuggenaath en heer Gerstenbluth doen is BEWUST paniek
zaaien, want er waren dagen dat de gemiddelde factor vele malen alarmerend “lager” was!! Maar toen dat zich voordeed moesten kost wat
kost de grenzen opengehouden worden! Erger nog, toen Heer Rutte
verkondigde dat alles hier okay was, zaten we wel op alarmerende
getallen en iedereen was stil!
Wat deze heren ook weten is dat hoe meer men test hoe meer positieven er gevonden worden!! Men weet ook dat 1 op de 10 mensen lokaal
positief getest zal worden! Dat wijzen de cijfers nu al uit!
Een andere opmerkelijke zaak is dat, sinds de scherpere regels en het
ziekmakend mondkapje aanbevolen werd, en zelfs nu een reden is om
klappen in je nek te ontvangen, zijn de aantal positieven drastisch gestegen! Mensen ademen nu hun eigen bacteriën in en die van de omgeving!
Was het niet u heer Gerstenbluth die juist de openlucht, open ramen en
gezond leven, ons lang voorhield en alsmaar over aan het praten was?
Blijkbaar zijn die door een politieke dictator afgewimpeld en verworpen!
Het is duidelijk, de politiek luistert niet naar de medische wereld. De
medici collega’s slikken het als makke schapen omdat ze zwijggeld
ontvangen! En zo vallen we in de ene en de andere leugen.
Bovengenoemde heren weten ook dat het gaat om een vorm van een
griepvirus. Men weet ook dat de onbetrouwbare PCR test een onnauwkeurige testmethode is en zelfs geen COVID-19 kan testen. Deze PCRtest, bepaalt je RNA niet een virus! De enige methode is via het bloed en
is dan ook iedereen aan te raden dat te eisen. Men praat in het medisch
veld en RIVM en heer J. van Dissel over niet accurate test daar deze
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niets zegt over besmettingen en ook niets over of iemand ziek is van
COVID-19, het geeft zelfs de besmetting niet aan! Positief wil dan ook
niet zeggen dat je ziek of een drager bent, het is een kleine verandering
in je RNA dat op een (wel bekende manier) vervormd wordt!
En dan wil deze Minister-President niet meer hebben dat er personen
overlijden!
Nu, zet ze dan niet op een coronalijst als men weet dat deze mensen
onderliggende ziektes hadden! Deze informatie komt vanuit de medische
wereld van het ziekenhuis!
Dan zien we onze omliggende eilanden die duidelijk niet werkten via
een epidemioloog die denkt god te kunnen spelen door een virus tegen
te houden. Deze eilanden hebben het virus hun werk laten doen en kunnen nu met een gerust hart hun economie weer op gaan bouwen precies
zoals de natuur het toelaat!
Kortom, de gehele show van 25 november 2020 was om ons al burgers
alles af te nemen wat er nog over was. Men heeft duidelijk opdracht
vanuit Nederland dit eiland geheel de grond in te werken. Geen kerst,
geen nieuwjaar en een dictator die via niet dekkende wetten alle macht,
zoals hij zelf aangaf, in handen heeft.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
864-3595
Written 26-11-2020
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Article 1753
Paradise weer eens met valse informatie!!
“Daarnaast is opnieuw een persoon overleden aan het virus”
WEER EN LEUGEN! Tot op heden hadden alle sterfgevallen onderliggende ziektes (Bron medici ziekenhuis)! Wat een stemmingmakerij
weer. En als je van de laatste maanden alle cijfers op een rijtje zet zie
je dat factor 5-6 al maanden gaande is alleen men is als een achterlijke
slachtoffers aan het zoeken via iedereen te testen die maar zin hebben!
John H Baselmans-Oracle
Written 29-11-2020

Article 1754
Xirtam
Het heeft wel even geduurd maar Xirtam heeft zijn weg gevonden. Zie
hier hoe Quantum de computerwereld over gaat nemen en precies past
in de weg die nu ingeslagen wordt door de wereldwijde regeringen.
John H Baselmans-Oracle
Written 30-11-2020
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Article 1755
PIK HET NIET!! WE WORDEN BELAZERD!!
Wederom minder vrijheden!!
Het toerisme moet kapot gemaakt worden!!
Wat doet een toerist hier als er geen uitgaan meer mogelijk is en opgesloten zitten op hun hotelkamer?
NEEM DIT NIET WE WORDEN VOOR DE GEK GEHOUDEN!!
Meer testen zijn meer positieven!
Nog steeds zitten we op die factor 5 en er is GEEN verhoging!!
We zien alleen maar meer testen!!!
WE WORDEN VOOR DE GEK GEHOUDEN DOOR DEZE
CLOWNS!!
John H Baselmans-Oracle
MAIL AAN HEER GIRIGORIE
Heer Girigorie
U weet dat u met uw regering tegen de wet handelt en zo ook tegen
internationale verdragen.
Hoe ver denkt u deze illegale praktijken door te zetten?
Bij deze de oproep vandaag geplaatst op alle platformen.
OPROEP
PIK HET NIET!! WE WORDEN BELAZERD!!
Wederom minder vrijheden!!
Het toerisme moet kapot gemaakt worden!!
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Wat doet een toerist hier als er geen uitgaan meer mogelijk is en opgesloten zitten op hun hotelkamer?
NEEM DIT NIET WE WORDEN VOOR DE GEK GEHOUDEN!!
Meer testen zijn meer positieven!
Nog steeds zitten we op die factor 5 en er is GEEN verhoging!!
We zien alleen maar meer testen!!!
WE WORDEN VOOR DE GEK GEHOUDEN DOOR DEZE
CLOWNS!!
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
864-3595
Written 30-11-2020

Article 1756
Voorgestelde noodwet TEGEN mensenrechten volgens
HRDC!!
Het heeft lang geduurd maar eindelijk zijn ook de mensenrechtenorganisaties wakker geworden. De Noodwet die vandaag behandeld
gaat worden is TEGEN de mensenrechten in! Ook kan het niet zijn dat
een bosje regeltjes alle noodsituaties indekt. Deze wet zal per situatie
geschreven moeten worden met zo min mogelijk blanco delen die naar
willekeur ingevuld kunnen worden!
John H Baselmans-Oracle
MKK Curacao
Written 01-12-2020
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Article 1757
De hel genaamd CURACAO!
De lokale regering is er alles aan het doen om mensen weg te jagen en
het leven onmogelijk te maken en dat zelfs zonder enige wettelijke basis!
Ook weten velen dat de cijfers gemanipuleerd zijn en de zogenaamde
doden personen waren met onderliggende ziektes en NIET Corona!
Omdat deze regering illegaal aan het handelen is zijn de lokale mensen
niet “gehoorzaam”! De bevolking weet dat alles illegaal is en feesten en
dergelijke gewoon door kunnen gaan, mondkapjes kunnen niet verplicht
worden en boetes zijn niet rechtsgeldend!
Kortom: It’s a free for all and the hell with all regulations!
Laat de overheid eerst maar eens de ware cijfers zien en een fatsoenlijke
wet volgens de mensenrechten, zodat dan de mensen zelf hun weg kunnen kiezen wat te doen.
John H Baselmans-Oracle
Written 01-12-2020
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Article 1758
Rechters: PCR onbetrouwbaar. Lockdown en quarantaine
is “illegale detentie”
“PCR-Test kan geen corona vaststellen. Er is een arts nodig om de ziekte
te verklaren. Quarantaines opgeheven.” zeggen de rechters.
Daarbij worden quarantaines per direct afgeschaft en is de PCR-test niet
meer geldig. Alleen artsen mogen de diagnose stellen.
De rechters hebben genoeg bewijs dat de PCR vrijwel altijd vals positief
of vals negatief is.
Dat is de uitspraak van het Hof van Beroep in Lissabon in Ponta Delgada
en meerdere rechters in het land.
Het hof van beroep van Lissabon stelt dat een PCR-test geen geldige

diagnose van covid-19 kan vast stellen.
Zie uitspraak
John H Baselmans-Oracle
Written 01-12-2020
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Article 1759
TOEVALLIG
Het Chinese biologische laboratorium in Wuhan is eigendom van Glaxo!
Die is toevallig eigenaar van Pfizer! (degene die het vaccin produceert! ))
Wat toevallig wordt beheerd door Black Rock financiën.
Die beheert toevallig de financiën van het Open Foundation Bedrijf
(SOROS FOUNDATION)!
Wat toevallig de Franse AXA dient!
Deze is toevallig eigenaar van het Duitse bedrijf Winterthur.
Die heeft toevallig het Chinese laboratorium in Wuhan gebouwd!
Per ongeluk gekocht door de Duitse Allianz.
Wat trouwens Vanguard als aandeelhouder heeft.
Een aandeelhouder van Black Rock.
Wat de centrale banken beheerst en beheert ongeveer EEN DERDE van
het wereldwijde beleggingskapitaal.
Wat overigens een grote aandeelhouder is van MICROSOFT
Het eigendom van BILL GATES, die toevallig aandeelhouder is van
PFIZER (dat het wonder VACCINE verkoopt) en momenteel de eerste
sponsor van WHO is!!!
John H Baselmans-Oracle
Written 01-12-2020
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Article 1760
32.600 positieve COVID-19 gevallen Curacao!
Curacao heeft uiteindelijk 32.600 positieve mensen rondlopen waar van
er 31.984 NIET ziek van zullen worden!
Wat wil heer Gersenbluth en regering bereiken? Deze 32.600 positieven
uitstrijken over de jaren heen?
Dat wil zeggen dat we 320 weken (6 1/4 jaar) deze ellende nog aan
moeten zien en onze inkomens, huizen en alle vrijheden afgenomen
kunnen worden!
Hoe dom kunnen zogenaamde “experts” zijn!
John H Baselmans-Oracle
Written 02-12-2020

Article 1761
Campo Alegre eerste FEMA kamp!!
Het is zover, zoals we al meerdere malen berichtte we krijgen ons eerste FEMA kamp op dit eiland en dat als een zogenaamd “Quarantaine
Kamp”.
Het gaat allemaal sneller als gepland en zo dus ook de FEMA kampen.
Eens er in nooit er uit en dat zonder rechterlijke veroordeling!
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John H Baselmans-Oracle
Written 02-12-2020

Article 1762
VN
Als de VN en de human rights organisatie aangeven dat deze wet TEGEN
de mensenrechten is dan moet heer de Boer zich schamen en maakt hij
zich schuldig samen met deze regering om deze wet door te voeren!
Dat zal zeker een grote staart gaan krijgen want men is dit al internationaal aan het aankaarten en Nederland zal ter verantwoording geroepen
worden.
Een noodwet KAN NOOIT de mensenrechten naast zich neerleggen
zelfs niet de grondwet art 1. Dit gaat internationaal een zeer mooi
staartje krijgen!!
John H Baselmans-Oracle
Written 03-12-2020
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Article 1763
VERMOORDEN MEDICI EN POLITICI EXPRES HUN
BURGERS?
COVID-19 gedetermineerd!
Artsen hebben bij autopsies op COVID-19 sterfgevallen gevonden dat
de doodsoorzaak een bacterie is. Deze leidt tot de vorming van bloedstolsels en de dood van de patiënt.
Men praat over “gegeneraliseerde intravasculaire coagulatie” (trombose). Vele artsen wereldwijd gebruiken nu een kuur die succesvol is
en ook lokaal wordt er toegegeven dat de behandeling van de trombose
werkt.
De kuur is simpel als men praat over dat de patiënt geen verdere complicaties en onderliggende ziektes heeft.
Bron: Ministerie van Volksgezondheid DUITSLAND, lokale medici
die behandelingen hebben uitgevoerd.
John H Baselmans-Oracle
Written 03-12-2020
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Article 1764
Uitspraak rechter legt bom onder mondkapjesplicht
WINKELS, STADIONS EN CAFE’S ZIJN GEEN OPENBARE
RUIMTES!!
ALLEEN VERPLICHT MONDKAPJES IN: GEBOUWEN VAN DE
OVERHEID, GEMEENTE ENZ.
De grote vraag is: wat zijn publieke binnenruimtes?
Volgens hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer kennen
we drie soorten ruimtes:
Er zijn buiten woningen juridisch gezien drie verschillende plekken, legt
Brouwer uit. Zo zijn er openbare (een straat of plein), publieke (voetbalstadion of café, waar een ticket/handeling voor nodig is) en besloten
plaatsen (een kantoor, het clubhuis van de hockeyclub). “Ook kerken
vallen in de categorie van publieke plaatsen. Waar ook het stadion of
café onder valt”, voegt de hoogleraar toe.
Minister Grapperhaus denkt daar echter heel anders over:
Kerken, moskeeën, synagogen en andere religieuze gebouwen zijn uitgezonderd. Volgens minister Grapperhaus ‘omdat dit besloten ruimten
zijn’.
Maar, als een kerk, moskee of synagoge een besloten ruimte is, waarom
een winkel of een café dan niet? Waarom zijn dat dan wel publieke
ruimtes?
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Dat ook een winkel wel degelijk een besloten ruimte is en geen publieke,
blijkt uit de uitspraak van de voorzieningenrechter in een zaak uit 2014.
(Zie image)
En hiermee ligt er de nodige jurisprudentie waardoor het zo goed als
onmogelijk zal worden voor het Openbaar Ministerie om mensen door
een rechter te laten veroordelen voor het niet dragen van een mondkapje
in een winkel, als deze weigeren een bekeuring te betalen en de zaak
laten voor komen.
Als een rechter vindt dat een winkel geen openbare ruimte is, dan mag
een winkel haar eigen regels stellen. Zij mogen dan eisen dat klanten
in hun winkel een mondkapje dragen en mensen die dat niet willen
weigeren, maar doen ze dat niet, dan kan je daar zonder mondkapje naar
binnen, omdat een winkel in het eigen pand zelf de spelregels bepaalt.
Wanneer we de uitspraak van de rechter volgen, dan is het verplicht
dragen van een mondkapje alleen noodzakelijk in echt publieke binnenruimtes, dat wil zeggen, gebouwen van de overheid, gemeente en
dergelijke.
John H Baselmans-Oracle
Written 06-12-2020
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Article 1765
EXODUS
Is het niemand opgevallen dat vele privé vliegtuigjes vanaf Hato momenteel vertrekken naar elders.
Is de ondergang van Curacao in gezet?
Weten de rijken meer als de bevolking?
John H Baselmans-Oracle
Written 08-12-2020

Article 1766
Vaag
MKK Curaçao heeft, zowel de koning als Nederlandse ministers plus alle
Kamerleden met een kennisgeving aan de lokale politici en regeerders
inclusief Gouverneur, een simpele vraag gesteld.
Geen antwoord is het duidelijk dat ze weten van de schending van de
mensenrechten door de Curaçaose politiek.
Geachte…..
Ondergetekende J.H Baselmans als woordvoerder van de organisatie
MKK (Movimentu Kontra Korupshon) wil u het volgende voorleggen.
Sinds de ondertekening van het nieuwe Statuut voor het Koninkrijk der
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Nederlanden 10-10-2010 was er op het eiland nog geen noodwet. Dit was
merendeel te wijten aan de zeer slecht opgestelde noodwet die in vele
gevallen indruiste tegen alle mensenrechten. Ook gaf het één persoon,
in het afkondigen van de noodsituatie, alle macht net zoals een dictator!
Na veel op en neer getrek is er 4 december, 2020, A0 2020 No 136, de
landsverordening bekrachtigd.
Maar nu onze vraag aan u als Nederlandse eindverantwoordelijke, als het
gaat om wetten maar ook verdragen die Nederland gesloten heeft zoals:
-the International Covenant on Civil and Political Rights;
-the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
-the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination;
-the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women;
-the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;
-the Convention on the Rights of the Child;
-the International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance;
-the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms;
-the European Social Charter.
Al deze verdragen heeft Nederland ondertekend en zoals u weet, onze
eilanden vallen via Nederland ook hier onder.
Nu hoeven we u niet te vertellen dat u als Nederlandse politicus zorg
moet dragen voor de rechten van de mens zoals in de “Human rights”
beschreven staat, het is namelijk uw plicht!
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Maar hoe is het dan mogelijk dat de lokale politici, inclusief de Gouverneur van Curaçao het volgende artikel van de nieuwe wet goedkeuren?
We citeren dit artikel letterlijk:
Artikel 10
1. Gedurende de periode waarin een uitzonderingstoestand geldt, kan bij
ministeriële regeling met algemene werking worden bepaald, dat het aan
eenieder is verboden gedachten of gevoelens te openbaren, inlichtingen
door
te geven, te vergaren of te ontvangen, of vertoningen, die van films
daaronder begrepen, te verzorgen.
2. Onder het openbaren van gevoelens en gedachten als bedoeld in het
eerste
lid, wordt in elk geval verstaan het op welke wijze dan ook vervaardigen,
uitgeven, voorhanden hebben, verspreiden, aanbrengen of in de handel
brengen van geschriften, opschriften, tekeningen of afbeeldingen.
Dit artikel 10 druist tegen vele verdragen in:
VN rechten van de mensheid in Artikel 13 en 30
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens Artikel 2 - 19 - 20
Zelfs ook tegen de wetten van Nederland maar ook die op Curaçao
gesteld zijn:
Grondrechten Curacao Artikel 1 - 6 - 7 lid 1-2-3
U snapt dus wel dat Nederland, door het goedkeuren van dit artikel in een
vreselijk slecht daglicht gaat komen zodra we als MKK dat internationaal aan gaan kaarten bij diverse wereldwijde organisaties zoals de VN.
Uiteindelijk valt dit “goedkeuren” van artikel 10 wel onder uw Koning
waar de Gouverneur van Curaçao namens hem heeft ondertekend!
Onze vraag is dan uiteindelijk:
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Bent u als politicus op de hoogte van deze, tegen alle mensenrechten
artikel 10 lokaal gepubliceerd onder Nederlandse vlag en uw Koning?
Hopende spoedig een antwoord te mogen ontvangen zodat we als MKK
internationaal stappen kunnen ondernemen ter bescherming van de
rechten van de mens op Curaçao.
Een vriendelijke groet,
Namens MKK Curaçao
J.H. Baselmans
Dokterstuin 237
Tel +5999-864-3595
Tel +5999-560-3914
c.c.
Kabinet Koning
Ministers Nederland
Leden Eerste Kamer
Leden Tweede Kamer
Gouverneur Curacao
Ministers Curacao
Written 09-12-2020

Article 1767
GGD laat positief geteste personen stikken
Je bent positief getest en dan is het mooie politieke praatje van heer
Gerstenbluth dat er intensief contact is tussen de positief bevonden
personen en zijn dienst.
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Niets is minder waar en MKK heeft een klein onderzoek gedaan onder
85 positieve bevonden personen en wat is er naar buiten gekomen: GGD
LAAT POSITIEF BEVONDEN PERSONEN STIKKEN!
Telefoonnummers werken niet, weer andere nummers worden na 25
keren bellen niet opgenomen! Er is absoluut geen contact mogelijk! En
wat erger is, in de zogenaamde nu 1829 besmette gevallen zitten over
de 46% van de personen positief bevonden thuis ook na vele weken
(sommige 4de week ingaand) zonder dat ze nog ooit contact hebben
gehad van een medewerker van de GGD!
Is heer Gerstenbluth misschien de file kwijt van al die mensen die hij
als positief heeft veroordeeld?
Of gaat GGD er vanuit dat positief bevonden personen zichzelf weer
gezond verklaren en weer naar het werk gaan na twee weken?
SCHANDALIG dat heer Gerstenbluth mensen als gevangenen opsluit
en ze dan ook vergeet of simpel omdat zijn administratie NIET in orde
is en alleen maar hoge besmettingscijfers wil voor Nederland, wat
blijkbaar extra geld oplevert!
Mensen, ben je positief bevonden door een GGD, lach en ga met je
leven verder want deze mensen zijn je al lang weer vergeten en hebben
het te druk met Radio en TV en hun eigen ego.
Een fijne Kerst, een mooi nieuwjaar met veel drank en een heerlijke
knuffel voor elkaar.
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Dat voorbeeld kunnen we zien bij politici en personen die weten dat
het een farce is en alle restricties naast hun neer leggen. Zij worden
gespot bij restaurants van hotels, gezellig drinkend en feestend en lak
hebbend aan elke “toko di keda” die duidelijk alleen is opgelegd voor
slaven zoals u!
John H Baselmans-Oracle
MKK Curacao
Tel 8643595
Written 10-12-2020

Article 1768
Aqualectra
Zolang Aqualectra niet hun machines onderhoud zoals de experts zeggen van de fabriek en groot onderhoud uit blijven stellen omdat er zgn
geen geld is krijgen we nu de enen na de andere blackout!! Het gaat tijd
worden dat men alle mega salarissen in gaan trekken en starten met een
vernieuwd bedrijf wat water en stroom levert!
Helaas Aqualectra is een dood bedrijf wat omkomt in hun eigen mismanagement!
John H Baselmans-Oracle
Written 10-12-2020
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Article 1769
Voor alle pers 3de black-out
24 uren nauwelijks stroom
De pers is stil, Aqualectra is stil, maar Bandabou zit midden in een 3de
black-out die nu al vanaf vrijdag 11 dec. 13:30 uur, 24 uren gaande is.
“Kabelbreuk” noemt men het en er wordt blijkbaar niets gedaan want we
krijgen nauwelijks stroom ondanks dat we in schakelprogramma zitten!!
24 uren geen stroom maar in onze wijk rond de berg Seru Kabaje heeft
bij geen stroom ook geen water!! En Aqualectra is nergens te vinden.
08000135 krijg je na ruim 1 uur aan de lijn en die mevrouw durft keer
op keer te beloven dat we binnen 5 minuten stroom hebben.
Waar is Aqualectra nu?
Het is maar bandabou en we stelen toch alleen maar de stroom (uitspraak
medewerker). Maar als dit in de stad zou gebeuren of het ziekenhuis,
was die kabel of snel gemaakt of alternatieve stroombron gezet.
Praten we nog niet over het water, wat een eerste levensbehoefte is!
Voor ons in de wijk is bij geen stroom, water ook een farce want douche,
drinkwater is er bij stroomuitval niet voor ons
John H Baselmans
Bewoners Seru Kabaje
Dokterstuin 237
864-3595 / 560-3914
Written 12-12-2020
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Article 1770
Exorbitante boetes bepaald door wezens zonder hersenen!
Openbaar Ministerie als slaaf van de corrupte politiek en een mensenschennis handelende justitie en de hoek waar veel geld verdwijnt, is
werkelijk de weg kwijt.
We leven in een tijd waar:
-Mensen massaal worden ontslagen.
-Mensen zonder toekomst.
-Mensen die hun kinderen en gezin niet meer kunnen voeden.
-Mensen die niet meer aan de maandelijkse verplichtingen kunnen
voldoen.
-Mensen geheel gestrest.
En dan komt er een Curaçaose Openbaar Ministerie, allen zelf wel
met een dik salaris en die duidelijk slaaf is van een corrupte politiek
en een minister van justitie die elke internationale verdragen aan zijn
laars lapt, die een lijst laat zien met boetes als je je niet aan de gestelde
Coronaregels gaat houden die overigens niet voldoen aan de internationale verdragen!
Een lijst met exorbitante bedragen en buiten alle proporties gezien de
tijd waar de bevolking nu moet leren te overleven en waar geld schaars
is en door het corrupte systeem alsmaar afgepakt wordt.
Maar let wel, het past precies in het plan wat de politiek en hun bedenkers aan het uitvoeren zijn! Besef wel, niet betalen gaat opsluiten
worden in een van de FEMA kampen waar men steeds meer over loslaat!
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Denk even aan de straffen van tot 4 jaar hechtenis als het deze club niet
aanstaat wat je doet!
Het is onbegrijpelijk dat de burgers als slaven alles nemen. Dat ondanks
hun voorvaderen gevochten hebben en levens hebben gegeven voor de
vrijheden die men eens had en nu uit handen geeft.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel 864-3595
Written 12-12-2020

Article 1771
Aan, uit, aan, uit en toen was het zwart!
Afgelopen week was Curaçao een knipperlicht op deze aardbol.
3 black-outs en tussendoor voor Bandabou nog een duister verhaal van
een boor die een hoofdkabel vernielde!
7 december, Black-out 1 was voor Bandabou 10 uren lang naar “Black”
kijken en voor die mensen die hooggelegen wonen ook GEEN water!
10 december, Black-out 2! Het gaat goed deze keer, een nieuw record
14 uren zwart en 14 uren geen water!
11 december had men 14 uren nodig om uit te dokteren dat een persoon,
die een paal plaatste (men vertelde erbij dat het niet Aqualectra was),
dwars door de kabels had geboord!! Boren, paal, niet Aqualectra! Wie
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gaat anders dan dit bedrijf een paal plaatsen en boren aan de kant van
de weg!!
12 december 3de Black-out en deze keer zaten we 23 uren zonder stroom
maar ook zonder water!
Het ergste is dat Aqualectra niet bereikbaar was bij al deze voorvallen daar hun alarmnummer compleet down is! Geen informatie en we
moesten maar “rustig” wachten eer dat god ons ging helpen! Als klant
moest je maar gissen en een zelden korte mededeling kreeg je te horen
op de radio!
Wat frappant was, dat die ene keer dat ik een persoon aan de telefoon
kreeg, te horen kreeg dat ik Aqualectra kon volgen via facebook!! Hoe
belachelijk kan je het maken dat, als er geen stroom is ook geen internet
en ook geen facebook bestaat!!
Is het niet zo dat er op een simpele radio er een kanaal is waar alle
updates van een noodtoestand worden vrijgegeven?
Is het niet zo dat een noodtoestand NIET via een facebook moet lopen
maar via een medium dat IEDEREEN KAN VOLGEN?
Een radiokanaal heeft men kennelijk niet aan gedacht net zoals alle
domme zaken die via gobiernu lopen via een facebook!
Men gaat er tegenwoordig vanuit dat je een Iphone hebt met internet en
dan ook nog faceboek! Hoe belachelijk kan je het als overheid en overheidsbedrijf het maken dat je simpel alles afhandelt via een facebook?
Maar er is meer:
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Wat gaf de directeur toe? Het had ook allemaal te maken had met onder
andere frequenties!! Weet u nog het stuk van april 2017 heer Jonis waar
ik een verslag deed van 2 werknemers vanuit de generatoren leverancier
die op het terras vertelden dat Aqualectra NIET de nodige parts wilde
veranderen omdat men er geen geld aan wilde spenderen?
Was het niet die dorpsgek die toen ook stelde dat er mega stroomuitvallen zouden komen door dit soort mismanagement? Nu, een generator
die niet up to date is met servicen gaat vreemde frequenties genereren
en daarnaast heer Jonis, kijk even wat er veranderd is rond de centrale
waar deze hoog electronische apparaten nu moeten functioneren!
Welk licht heeft deze plaats bedacht?
Er is meer gaande zeker in de frequentiewereld. Maar een ding is zeker,
heer Rhuggenaath kon in alle stilte en de ogen niet op hem gericht de
noodwet doorheen drukken en alles nu onder een noodtoestand gooien.
Een zwarte week, en een zekere zwarte toekomst voor een ondergaand
eiland.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
864-3495
Written 14-12-2020
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Article 1772
Voor al onze zielen die zich aangesloten hebben bij het
Energieniale leven
Onze bijeenkomsten en activiteiten worden NIET beïnvloed door de
coronamaatregelen die opgelegd zijn door een dwalend systeem.
Al onze vieringen zullen doorgang hebben zoals afgesproken.
Veel liefde en respect voor al het leven.
John H Baselmans-Oracle
Written 15-12-2020

Article 1773
Wederom zaten we zonder stroom vannacht op Bandabou.
Heer Jonis
Wederom was er rond 1 uur vannacht 17 dec geen stroom!
Wil dat zeggen dat we binnen elke 2-3 dagen op bandabou zonder
stroom worden gezet?
Het blijkt wel dat u duidelijk het leveren van stroom in dit deel van het
eiland niet onder controle heeft en dat u dan maar een minder beduidend
stuk van het eiland simpel weer zonder stroom zet!
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Wanneer wordt Bandabou ook als betalende klanten gezien en hebben
wij als bewoners van dit deel van het eiland ook recht op elektriciteit?
Gaarne ook stroom op dit deel van het eiland net zoals u andere klanten
in de stad behandeld.
John H Baselmans-Oracle
Written 17-12-2020

Article 1774
Pershoeren
Het is al lang gaande, de lokale pers likt alsmaar de achterwerken van
de lokale politici als ze maar weer wat extra’s krijgen of ergens een
voordeeltje mee kunnen doen.
We zien alsmaar dezelfde artikelen van dezelfde politici; voor radio,
tv en kranten. Vele artikelen worden daarnaast nog gehaald van soms
twee – drie dagen terug van sociaal media!
Waar blijft de eerlijke berichtgeving?
Waar zijn de ware corona cijfers?
En waarom wordt alles gemeden wat anders is dan hun politieke meesters hen opdragen?
Helaas, dat maakt dat de reguliere pers hun complete eigen zienswijze/
eerlijkheid aan de kant zetten en als makke schapen de vragen voorlezen
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die ze van de politiek voorgekauwd krijgen!
Journalistiek zou moeten zijn lastige vragen stellen en uitzoeken wat de
werkelijke bron is en zelfs de politiek het vuur aan de schenen leggen
en de leugens openbaar maken. Onderzoeken, blootleggen en berichten,
DAT is journalistiek!
De lokale pers kan men geen pers noemen maar verhaaltjeshoeren die
betaald worden met een portable of met wat extra informatie gekoppeld aan, zoals naar buiten is gekomen, zwijggeld. Verstikt in leugens,
bedrog en corruptie is er helaas geen één bron lokaal waarvan je zegt
dat deze journalistiek bedrijft.
Wanneer gaat de ware informatie bijvoorbeeld over; Aqualectra, Corona,
Gevangenis, Moorden en de vele corruptie naar buiten komen? Waar is
de ware berichtgeving? Bang en achterbaks als wezels kruipen de lokale
journalisten rond dit eiland, kijkend of er ergens een kruimel valt die
ze dan mee kunnen pikken.
Persvrijheid bestaat er niet en de pers is een beroep wat men lokaal niet
begrijpt wat het werkelijk inhoudt.
J.H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
864-3595
Written 18-12-2020
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Article 1775
Achter de deuren bij Eugene en Izzy (1)
Er is veel gaande in de Corona wereld, of moet ik zeggen Covid-19
wereld, of simpel gezegd “griepvirus” of te wel SARS.
We hebben lokaal twee kapiteins op het schip staan die zich onder een
noodwet als dictators gedragen maar ook handelen en er blijkbaar veel
plezier in hebben om mensen hun leven totaal te elimineren en van deze
aarde op te ruimen.
Deze twee heren liegen en bedriegen het volk voor dat er wederom
een Covid-19 piek is en we daarom alle vrijheden afgenomen moeten
worden! Als we van alle maanden de cijfers nemen dan is het algemene
factor nummer even iets lager geweest maar weer direct gestegen! Er
is geen werkelijke piek er zijn simpel mega veel meer testen van bange
mensen! Het zijn die bange mensen die zich alsmaar laten testen en deze
heren de kans geven met cijfers te manipuleren! De test rate is nog nooit
zo hoog geweest! Iedereen denkt dat men op sterven ligt.
Maar wat zijn deze twee dictators van plan?
Klop, klop, en de deur van deze dictators ging op een kier en wat hoorden
we; de opperbevelhebber vanuit Nederland legt namelijk de weg op die
bewandeld moet worden.
-Er werd gepraat over verplichte vaccinatie.
-Geen bijeenkomsten, geen vrije meningsuiting en alles vernoemd in
artikel 10 van de noodwet wordt de burgers opgelegd.
-Heropvoedingsinstituten (of te wel Fema kampen).
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-Alle winkels worden genationaliseerd en de handel wordt geheel
ontbonden.
-Het eiland gaat bestuurd worden door een Nederlandse speciale eenheid.
-Gedragspunten; negatief als je wat fout doet, positief als je slaaf speelt.
-Geld zal verdwijnen en betalingen gaan elektronisch via verkregen
punten.
Bovengenoemde eerste drie punten worden nu al lokaal langzaam maar
zeker ingevoerd en is al lopende. De resterende andere punten moeten
begin 2021 ingezet worden.
Als je mensen alle plezier afneemt en iedereen opsluit met een avondklok gedwongen door exorbitante boetes en militair gedrag, dan weet
je dat het niets meer met een virus te maken heeft. Je ziet duidelijk dat
alles ontnomen wordt en, via tijdelijk wat mensen geld te beloven, blijft
iedereen stil en bang dat zij niet meer uit de pot meedelen.
Vergeet het mensen, de besproken punten hierboven zijn al lang in
werking gezet en 2021 zal geen versoepeling meer komen die men u
voorhoudt! Het zal stap voor stap nog erger worden zoals we in Europa
al zien gebeuren. Het plan zal men uitvoeren zoals het achter de deuren
besproken wordt en al geluiden van naar buiten zijn gekomen tussen de
regels door van deze twee dictators!
Als een epidemioloog en een minister-president regels kunnen stellen
die buiten elke wet, eed en verdragen vallen dan is het duidelijk dat er
onschendbaarheid bestaat voor die top. Alleen, deze personen in de top
zullen ook opgeruimd moeten worden door de algemene macht. Afgedankt als marionetten die niet meer nodig zijn! Dat gaan we zien de
komende jaren. De algemene “reset” is begonnen en de politiek begint
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al te rommelen. Politici worden zenuwachtig daar ze geluiden (achter
gesloten deuren) opvangen dat ook zij zullen moeten wijken!
De vraag is dan ook: Hoe lang zullen de huidige politici nog de burgers
verder kunnen misbruiken?
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
864-3595
Written 19-12-2020

Article 1776
Gemuteerde vorm COVOD-19 reeds op Curaçao!
Men denkt met een deur te sluiten een virus tegen te kunnen houden. De
eerste gemuteerde gevallen zijn er ook al op onze eilanden waaronder
Curaçao.
Onze epidemioloog denkt werkelijk dat personen die belangrijke posities
en zo ook de mensen met een grote buidel ongelimiteerd kunnen reizen.
“Als men niet zoekt zal men niet vinden” is het motto van onze virus
experts maar ondanks dat heeft de gemuteerde vorm ook hier zijn intrede gedaan.
Men weet drommelsgoed dat ook in Amerika dit gemuteerd virus aanwezig is! Dat is niet verwonderlijk als Italië en ook China het begin
2020 al hadden over “gemuteerde vormen”!
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Is deze bangmakerij van de laatste dagen om een complete chaos te
verwezenlijken?
Zoals gesteld, COVID komt uit de groep van SARS die elk jaar minimaal 2 maal per jaar muteert! Wat doet men dan verbaasd als COVID
ook zijn eigen weg gaat?
Doe wat je bij een griep zou doen; pak je vitamine C en je pijnstiller,
kruip in bed en ziek het in een paar dagen uit! Laat je niet gek maken
door al die angst makende berichten en stop die te geloven.
Veel gezondheid,
John H Baselmans-Oracle
Written 20-12-2020

Article 1777
Mega fraude bij Curaçaose Covid-19 cijfers
MKK melding: 20201221/02
Datum: Maandag 20 dec 2020
Tijd 0:45 uur
Plaats: 23
Betreft: Megafraude lokale Covid cijfers
Persoon belde me in paniek daar deze de leugen niet meer kon verdragen.
Plaats afgesproken en er kwam een waterval van woorden van een persoon, geheel in paniek en in tranen, die zichzelf legitimeerde dat deze
voor en bij GGD Curaçao werkt.
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1.
Kaso activo:
“Kaso activo moet met 2/3 teruggebracht worden daar dit cijfer (1660)
absoluut niet klopt! Met alle tabellen die er zijn zou dit cijfer rond de
550 moeten liggen maar we moeten het hoog houden”.
2.
Code Oranje:
“Half November moest code oranje gaan gelden en de cijfers moesten
verhoogd worden.
Er kwam een ware explosie van fake positieve gevallen. Nu vele weken
later zouden deze gevallen niet meer actief moeten zijn daar de 2 weken
quarantaine ruimschoots overschreden (24 november) is. De cijfers
momenteel wil zeggen dat er dagelijks boven de honderd gevallen
NIEMAND weer negatief is bevonden!”
3.
Rode dot:
“Zie de rode dot die nu maar blijft komen ondanks dat deze 25 november
werd ingevoerd omdat er 105 actieve gevallen waren (boven de 100).
Nu vandaag staat de rode dot er nog bij 39!!
4.
Gevaarlijke waarde:
“De zogenaamd gevaarlijk waarde was er half dit jaar ook en toen was
het zogenaamd een “rustige” periode. Door het opschroeven van de
testen werden er volgens de beleidsbepalers ook vele positieve personen
gevonden.” Dan kom je weer op melding 1 want men heeft van vele
van de 1660 personen GEEN gegevens meer!”
5.
Gegevens
“Intern zijn er geluiden dat vele patiëntgegevens er nooit geweest zijn
of verloren zijn gegaan! Dat is waarom GGD (Covid team) vraagt dat
positief bevonden personen zelf na 2 weken contact op moet zoeken
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om dan “gezond” verklaard te worden! Dat gezond verklaren gaat mis
omdat de vele telefooncontactnummers NIET bereikbaar zijn. Dat is de
reden dat de actieve gevallen niet lager kan daar medische gegevens of
spook positieven niet bereikt kunnen worden.”
Dan vraagt deze persoon zich af: “Hoe kan het zijn dat weken geleden
er honderd per dag nieuwe gevallen bijkwamen en nu nog na soms 4
-5 weken nog allemaal actief zijn? Het moeten spook positieven zijn
of de files zijn verdwenen”!
6.
Reden van hoge cijfers:
“Mensen moeten in een lock gehouden worden. De hoge cijfers zijn
opgevoerd om een oranje status te krijgen veilig opgelegd door Nederland. Maar intern was er sprake van dat het gaat om de burgers tijdens
de feestdagen gescheiden te houden en hun vrijheden zoveel mogelijk
te beperken. Dit werd in besprekingen aangevoerd. Dat is de reden dat
net voor de feestdagen vele cijfers alsmaar naar boven bijgesteld worden
om zo een uitbraak te faken. De cijfers zijn fake, zijn bedrog en wij
zien het, horen het en moeten onze mond houden! De ware gevallen en
problemen kunt u zien bij het CMC al zijn de daar overleden personen
NIET overleden alleen aan covid-19 maar hadden ze ALLEMAAL
onderliggende ziektes”.
-----Einde verslag---Dit is de 3de melding die MKK binnen heeft en waar zowel de ministerpresident als de GGD op de vorige niet wilden reageren.
Dat het mis is, is duidelijk te zien aan het 1660 cijfer dat geheel niet
meegaat in de up en downs van de blijkbaar gemaakte, zoals melder het
omschrijft, fake uitbraak. Dat we belazerd worden is duidelijk en dat de
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cijfers rammelen is nog duidelijker! Maar welke groep gaat onder ede
de 1660 adressen nalopen, bellen en ondervragen of deze wel allemaal
bestaan en hoe lang ze al in quarantaine zitten!
Hoelang kunnen enkele personen een geheel eiland afbreken voor
het grote Nederlandse geld waar het potje, zeggen en schrijven, 200
miljard is.
MKK
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel 864-3595
Port 560-3914
Written 21-12-2020

Article 1778
2021 met pijn in mijn hart
Volgend jaar wordt het beter!
We zijn dan af van die Lock downs en kunnen we weer feesten, naar
de kroeg en muziek maken! We mogen weer naar een vol stadion en de
concerten gaan weer starten en alle winkels mogen weer onbeperkt open!
Ik opende mijn ogen en merkte dat ik in een valse droom terecht was
gekomen.
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We gaan in 2021 in een zwaardere Lock down en er zal zeer veel van
onze vrijheden nog verder beperkt worden. 70% van de winkels en
kroegen gaan verdwijnen! We gaan beperkte openingstijden krijgen van
de overgebleven winkels. Het vaccin is een mislukking en vele mensen
gaan sterven, niet door Covid maar aan een onbekende ziekte die nog
lang op zich laat wachten waar en hoe deze te werk gaat.
Als mensen worden we verder geïsoleerd en de vele miljarden die opzij
gezet waren voor het Covid virus zijn niet doel reikend en diverse landen
vallen in een verval. Alles wat in 2019 nog “normaal” was, is in 2021
totaal verdwenen. De in 2020 ingevoerde, door de burger niet herkend,
3de wereldoorlog, heeft zich compleet geopenbaard.
Mensen, ik ben geen zwartkijker maar we gaan het zwaarste jaar van
ons leven meemaken, een jaar wat vervolgd gaat worden in de daar
opkomende jaren.
Het leven heeft een totale andere wending en we gaan geplaagd worden
met alles wat maar te beperken is. Nee, 2021 gaat een hel worden, een
einde van een leven wat wij zagen als onschendbaar. De vraag is wanneer gaat de werkelijke grote ziekte uitgezet worden en in welk deel
van de wereld?
Heel veel sterkte en heel veel wijsheid.
Alleen samen zou er nog een uitweg zijn maar we zijn als mens nooit
één geweest!
Dus die hoop kunnen we vergeten!
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John H Baselmans-Oracle
Written 24-12-2020

Article 1779
Een vierde
164,100 mensen leven momenteel op Curaçao.
¼ de of te wel 41.025 van deze mensen hebben nauwelijks of geen eten!
Afhankelijk van een aalmoes of wat rijstkorrels!
En dan praten die schoften van een gevestigde politiek, nieuwe politici
en een gouverneur nog over “een menselijk bestaan”, “samen komen
we er wel” en durft men nog een kaarsje voor deze mensen te branden
en hen hoop te geven.
WALGELIJK EN MISLIJKMAKEND!!
Die vetgemeste corrupte zooi die werkelijk mensenlevens offert via een
fake virus en een eigen macht versterken om zo iedereen uit te moorden,
werk en toekomst ontnemend.
Hoe is het mogelijk dat nog iemand deze; vetgemeste varkens, moordenaars en leugenaars geloven!
De ondergang is ingezet en de massa houdt de hand op voor een aalmoes. Ondertussen wordt de 200 miljard verdeeld onder die dictators
en hun volgers.
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Curaçao, nog even en we zijn niet meer.
John H Baselmans-Oracle
Written 26-12-2020

Article 1780
Laten we een spuitje nemen
Het vaccin is er, het 7de wereldwonder gaat zich ontpoppen!
Maar wat krijgt u in uw lichaam gespoten?
Even de bekendgemaakte middelen noemen want geloof me, enkele
worden niet vrijgegeven.
- mRNA,
- lipids ALC-0315(4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)
bis(2-hexyldecanoate),
- ALC-01592[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide,
- 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,
- cholesterol,
- potassium chloride,
- monobasic potassium phosphate,
- sodium chloride,
- dibasic sodium phosphate dihydrate,
- sucrose.
Maar wat zegt Europees Geneesmiddelenagentschap EMA?
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De volgende componenten zijn “experimenteel” en zijn nieuwe stoffen
volgens de EMA die niet eerder werden gebruikt in een substantie. We
praten dan over:
ALC-0315 en ALC-0159 dat zijn zogeheten lipide nanopartikels. Het
duurt 4 tot 5 maanden voordat ALC-0315 voor 95 % verdwenen is.
En dan zeggen dat het vaccin van mRNA-vaccin Comirnaty van Pfizer/
BioNTech “veilig” is!
Maar fijn te weten toch dat u in het “experiment” betrokken wordt.
John H Baselmans-Oracle
Written 27-12-2020

Article 1781
Laat de heilige vaccinatie maar komen
Reeds 5 miljoen mensen hebben de eerste spuit gehad. Ja eerste spuit
want men vertelt er niet bij dat je minimaal om de 6 maanden de spuit
moet herhalen wil je zogenaamd veilig zijn! (zie Bijsluiter: Comirnaty
concentraat voor dispersie voor injectie COVID-19-mRNA-vaccin)
Maar mensen staan te dringen want de spuit zal de “vrijheden” teruggeven!
Weer misinformatie; want WHO heeft laten weten dat de social dis-
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tancing en de mondkapjes verplicht blijven! Dus welke vrijheden gaan
we dan krijgen?
Maar het is fijn te zien dat zoveel mensen het “experiment” (zoals men
het beschrijft) aan gaan en gratis en voor niets er; verlammingen, dood,
beroerte, hartfalen, bloedklonters, ontstekingen, spierzwakte, hersenletsel, hoofdpijn, spierpijn, om maar enkele zaken nu massaal naar boven
komen, op de koop toe te nemen!
Hebben wij weigeraars straks een voorsprong als we tegen deze verzwakte zieke mensen verder moeten vechten tegen de ware ziekte die
op komst is. We weten dan gelukkig zeker dat de vele vroege ingeënte
zielen met bosjes neer zullen vallen en de niet ingeënte de komende
zware klap kunnen overleven door een natuurlijk afweersysteem.
Ik ben blij dat er zoveel bange figuren zijn die nu schreeuwen om de
spuit als junkies vragend om hun coke, zoals we dat ook zien bij de
regeerders die in vele gevallen gebruik maken van het witte poeder.
Het gaat goed, wees bang, laat je inenten en die groep zal ons op latere
tijden niet meer lastigvallen!
Het opruimen van de mensheid is nu in volle gang.
Ruimte in de tent.
John H Baselmans-Oracle
Written 28-12-2020
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Article 1782
RECHTELIJKE UITSPRAKEN: LOCKDOWN,
MONDKAPJE, VACCIN
-PORTUGAL (GRONDWETTELIJK HOF IN LISSABON)
-OOSTENRIJK (HOF VAN BEROEP WENEN)
-BOSNIË HERZEGOVINA (GRONDWETTELIJK HOF SARAJEVO)
-ITALIË (RECHTBANK ROME)
ALLEN BESCHOUWEN DE MAATREGELEN ONGRONDWETTELIJK.
BESLISSING: SCHENDING VAN MENSENRECHTEN!
WANNEER GAAN DE OVERIGE LANDEN KOMEN?
John H Baselmans-Oracle
Written 29-12-2020

Article 1783
Verveling bij verplegend personeel en artsen/specialisten
Het beginnend Covid-19 jaar 2020 is een jaar geweest wat verstrengeld
is geraakt in mega leugens.
Een ervan is dat ons voorgehouden wordt dat de ziekenhuizen uitpuilen
van doodzieke Covid-19 patiënten en dat de reguliere medische behandelingen bij andere mensen die ziek zijn, uitgesteld moeten worden
tot ze er dood bij neervallen! De “ziekte” lost zich dan vanzelf op is
blijkbaar de gedachte!
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Voor naar een huisarts te mogen gaan heb je dagen van veel pijn al
moeten doorstaan eer zo’n medicus je in de ogen durft aan te kijken.
Bang dat er te veel losgelaten wordt, zwijgt men in alle talen.
Bij ziekenhuizen is de leugen dat ze geen bedden meer hebben om patiënten te helpen. Maar ga je op onderzoek uit, zie je in elk ziekenhuis grote
zalen leeg staan daar die uit de medische subsidiepot worden betaald
en het gemakkelijker is dat er geen patiënten in liggen die lastig doen!
Krantenkoppen met; “Verplegend personeel kan het niet meer aan.” Nu,
dat is niet verwonderlijk als je de helft van deze mensen naar huis stuurt
omdat er bezuinigd moet worden! Er zijn zelfs meerdere ziekenhuizen
de laatste jaren gesloten! Dan hoor je dat “deze verplegers lange dagen
maken” wat verwonderlijk is daar je nog nooit zoveel danspasjes, selfies en zielige foto’s hebt mogen zien van verplegend personeel die aan
bedden staan met niet aangesloten apparatuur van een van de zeldzame
Covid-19 positieven.
Vergeet niet het Covid-19 virus is nog steeds niet geïsoleerd, laat staan
onderzocht! Ook zijn de vele gestorven mensen, volgens medisch
personeel met wat lef, NIET overleden aan Covid-19 maar hadden een
positieve uitslag dat aangaf dat de RNA actiever was dan een “normaal”
die gesteld is bij deze DNA test!
Verplegend personeel, artsen en specialisten maar ook experts in microbiologie en virussen worden de monden gesnoerd met als dreigement
dat ze ontslagen worden. Ze mogen het niet over hebben;
Dat de ziekenhuizen leeg zijn, en mensen sterven omdat ze niet behandeld mogen worden.
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Dat verplegend personeel en artsen zich lopen te vervelen in de uren
dat ze dienst hebben, mag niet naar buiten komen.
Ze mogen niet zeggen dat de overledenen NIET aan Covid-19 maar aan
onderliggende ziektes zijn overleden.
Ze mogen ook niet zeggen dat het ziekenhuis/medische instellingen mee
graaien uit de mega subsidiepot in Nederland/Caribische eilanden van
200 miljard met een extra bedrag nog van 50 miljard! Dat geld moet
verdeeld worden en is ALLEEN al voor de medische zorg gereserveerd!
Praten we nog niet over het economisch potje!
Het verbod om over de gevaren te praten van een PCR test maar ook
over het uitgedeelde vaccin wordt zeer regelmatig doorgenomen met
deze groep. Dat met als dreigement dat ze ontslagen worden als ze hun
mond openen! NIEMAND mag praten over deze gevaren, dat allemaal
ondanks de eed van Hippocrates die iedereen in de medische wereld
heeft moeten afleggen.
Dus een eed, het afpersen van medisch personeel en doctoren maar ook
de wetten en verdragen worden geschonden om binnen enkele jaren de
bevolking uit te moorden via deze medici.
De basis is gelegd en nu de uitvoering. Zieke mensen worden niet geholpen zolang ze geen Covid-19 hebben en mensen sterven nu dagelijks
omdat de dansende en fotogenieke artsen en verplegend personeel te
druk hebben met hun leugen. Waar is hun geweten? Waar is het mens
zijn waar u een studie voor gevolgd heeft en nu mensen vermoorden door
ze maanden op een wachtlijst te zetten terwijl de helft (of in sommige
gevallen) meer dan de helft van uw ziekenhuis LEEG staat!
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Voor mij geen gelukkig of goed 2021!
Het zijn eerst deze mensen, bang en snakkend naar geld, die aan de
schandpaal gezet moeten worden.
Schande, zelfs een robot lijkt meer moraal te hebben!
John H Baselmans-Oracle
Written 01-01-2021

Article 1784
“Why do you call me”
Op 4 januari rond 2 uur ’s middags had ons enige electriciteitsleverancier
wederom een Black-Out.
Weer om dezelfde redenen en weer een vakwerk van Xirtam.
Maar dat terzijde; want rond 6 uur kregen we een handje stroom (enkele
10talle volt) en de meter gaf aan “low voltage”. Ik belde Aqualectra
en vertelde dat om ons heen iedereen stroom had behalve onze wijk!
De beste man nam de gegevens op en ik moet het nog maar eens proberen een uur later!
Rond half acht was de situatie nog steeds hetzelfde en belde weer. Men
wist te vertellen dat er een kabelbreuk was!
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Goed, hoelang dat gaat duren was mijn volgende vraag? Het is namelijk
op Bandabou altijd een gok want soms weet men het binnen 1 uur te
fixen en andere keer duurt zoiets 5 uur!
Reden: De wagens moeten uit de stad komen!
10 voor half 12 belde ik weer en vroeg hoelang het nog gaat duren eer
die 2 uiteindjes aan elkaar geknoopt zouden zijn?
“Ik ga even navragen vertelde me de dame” en ze zette me op hold.
8 minuten heb ik naar een stukje muziek geluisterd dat keer op keer
herhaalde “Why do you call me”!! Ik legde neer en belde weer en kreeg
te horen dat het zeker nog een uur zou duren! 10 minuten later kwam
de stroom terug.
Voor die dame die zo vriendelijk was om een muziekje op te zetten tijdens mijn wachten en als antwoord op uw vraag “Why do you call me”?
Omdat Aqualectra geen fatsoen heeft en mensen door het slijk haalt en
ons keer op keer in een black-out of met gebroken kabels laat zitten!
THAT’S WHY I CALL YOU!
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel 864-3595
Written 05-01-2021
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Article 1785
DE MACHINES DRAAIEN IN HET ROOD!!
Een schreeuw van medewerkers vanuit Aqualectra.
Buiten wat we al wisten dat de machines op de Dokweg niet geheel
gereviseerd worden zoals de buitenlandse experts het duidelijk in een
gesprek aangaven jaren geleden, zo zeggen de eigen productiemedewerkers dat de machines al tijden “in het rood draaien”!
Aqualectra wil dus duidelijk geen geld uitgeven aan onderhoud maar
daarnaast buiten ze de machines uit en die worden dan onstabiel! En
onstabiel zijn ze als bij elke fluctuatie alles platgegooid wordt en het
veiligheidssysteem het niet meer ziet zitten!
Met alle sorry’s en alle excuses worden wij als klanten belazerd door een
stel zogenaamde experts die niet weten de machines draaiende te houden.
Een noodroep vanuit de werknemers:
“DIT IS NOG MAAR HET BEGIN!”
Volgens die personen die het niet meer aan kunnen zien hoe we voor
de gek gehouden worden als klanten, is het ook duidelijk dat er grote
schade zal komen aan de machines!
En dan…. waar moet dan de stroom vandaan komen?
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“Ga vast maar wennen aan donkere nachten, badend in het zweet en lek
gestoken door de muggen”.
Was de laatste boodschap wat deze eerlijke werknemers nog loslieten.
John H Baselmans-Oracle
Written 05-01-2021

Article 1786
21 juli 1969
Honderden miljoenen mensen zaten aan de buis gekluisterd om de
maanlanding te volgen. En wat zagen we? Opnames vanuit de Nevada
woestijn en een deel uit een franse studio!
Nu tientallen jaren later 2020/2021 zijn we weer in een zelfde scam getrapt en lopen en gedragen we ons als slaven door een zogenaamd virus.
WANNEER HEBBEN DE MENSEN DEZE SCAMS DOOR?
John H Baselmans-Oracle
Written 10-01-2021

176

- OMNIS 8 -

Article 1787
Boek
Als u wil weten wat er nu gaande is lees dan dit boek
“Het lang verborgen geheim” geschreven 2019
Veel heb ik beschreven, gelezen en meegemaakt. Maar alsmaar miste ik
een stukje van de puzzel. Hoeveel stukjes ik ook aanpaste er bleef een
open plaats in het geheel. Of het een teken was wat ik niet opmerkte of
een manier om door te gaan, maar duidelijk was dat er een deeltje zich
bleef verbergen en waar ik omheen bleef gaan.
Door vele geloven door te worstelen dacht ik het antwoord te vinden.
Toen ik verder ging wroeten in de oude geschriften, vele losse documenten en afbeeldingen die op mijn pad kwamen, wilde het laatste
stuk maar niet passen. Ondanks mijn reizen in het heden en verleden
maar ook de toekomst en ondanks het uit elkaar trekken van de hogere
sektes en clubjes van elite bleef er een duistere hoek in het geheel. Een
hoek die duidelijk deze personen vermoeden maar geen toegang hebben
buiten een zeer selecte groep.
Bij het beschrijven van deze mensen dook er een oude kaart op en via
die kaart kwam ik op teksten die mij een nieuw pad gaven in de wereld
van de energie. Vele kanalen pasten en zelfs het geheel zoals we nu zaken wetenschappelijk hebben vastgelegd, kwamen op één lijn te staan.
Ik kwam op geschriften en verslagen van personen die al duizenden
jaren beweerden dat de aarde hol was. Er kwamen teksten, bewijzen,
geschriften en kaarten naar boven die allemaal wijzen naar een aarde
anders dan dat die ons voorgehouden wordt.
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Het waren files van een tweede wereldoorlog die direct onder Hitler
bewaard bleven daar ze zwaar geheim waren. Toen ik eindelijk deze
documenten kon inzien en bestuderen was mijn laatste puzzelstukje
gevallen. De geheimzinnige “baas” over de wereld die via geloof en
politiek de wereld op aarde bepaalt, openbaarde zich. Ook werd het me
veel duidelijker de verschillende beelden en werelden waar ik alsmaar
in beland. Duidelijk werd me wat de ware rol van het leven op aarde is.
Al maanden schrijf ik op sociaal media dat mijn leven geleefd is en ik
terugkeer naar de wereld waar ik thuishoor. Die wereld staat nu open
voor mij.
John H Baselmans-Oracle
http://www.johnbaselmans.com/.../Books/Geheim-download.pdf
Written 10-01-2021

Article 1788
Curaçao 360
Op 4 Januari 2021 was na 1063 dagen werken een einde gekomen aan
één tekening die gestart was op 5 februari 2018. Het is een tekening
geworden van 360 cm lang en 30 cm hoog wat een reis is rond het
eiland Curaçao.
Alles is getekend in een combinatie van pen en inkt, dat gecombineerd
met pastelkrijt en kleurpotlood. Het was een reis met vele obstakels
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daar niet altijd de combinatie van pastelkrijt en pen en inkt samen wilde
gaan en er nieuwe methodes gezocht moesten worden om toch door te
kunnen gaan in een tekening die 10.800 cm2 zou gaan worden.
Op 4 januari 2021 was het zover dat de tekening ingelijst en opgehangen
kon worden in mijn galerie. De gehele set-up maar ook de vorderingen
en video’s over dit project zijn te vinden op mijn website https://johnbaselmans.com/Films/Films_RAW/Curacao360part3.mp4
Ik wil iedereen bedanken die dit project steunde en zeker die mensen
die niet altijd een vrolijke John Baselmans om zich heen hadden. Dat
omdat ik weer even geen uitweg zag in de problemen die ik tegenkwam
in deze tekening. Iedereen bedankt voor het begrip.
Helaas kunnen mijn tekeningen niet in een openbare expositie tentoongesteld worden daar de lokale kunsthandelaren en galeries mijn naam niet
in hun ruimtes willen hebben. Helaas voor de lokale kunstliefhebbers
maar de angst onder deze eigenaren is te groot. Eens zal al mijn werk
weer eens naar buiten komen zodra er een persoon is die werkelijk durft
ware kunst tentoon te stellen.
Met deze woorden sluit ik Curaçao 360 af en ben al bezig met een nieuw
kleiner project wat zeker geen jaren gaat duren. U kunt me blijven volgen
via de duizenden pagina’s van mijn 3 websites.
Een vriendelijke Bandabaose groet
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel 864-3595
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https://johnbaselmans.com
Written 16-01-2021

Article 1789
Wie zijn de wereldmachtshebbers?
Al vanaf mijn jeugd heb ik veel literatuur gelezen over wat er achter
de mensheid zit.
De belangrijkste vraag was altijd “Wat is onze taak op deze aarde”?
Velikovsky gaf er al een aardig antwoord op toen hij bewees dat elk
geloof op deze bol afkomstig is van één menselijk geschreven boek.
Maar ook boeken van strijders en dictators waren er duidelijk in. Allen
werden gestuurd door een “hogere macht”. Via die weg kwam ik op
sektes, hun ritualen en hun manier van krachten verzamelen. Maar ook
kwam ik op een groep die machtiger is dan welke sekte dan ook. Al
die elite clubjes en groepjes werden vanuit één punt gestuurd! Zo werd
ook duidelijk dat boven het geloof of welke kerk dan ook een groep is
die de regels op aarde schrijft en uit laat voeren.
Pas toen er documenten vrij werden gegeven door CIA en diverse agentschappen maar ook dagboeken van wereldreizigers, kwamen gegevens
van onschatbare waarde naar boven. Want wat blijkt; we namen lang
aan dat we te maken hadden met krachten vanuit andere delen van het
universum! Alsmaar had men het over buitenaardse wezens die “geheim”
gehouden werden! Maar wat blijkt, het besturen van de aarde komt vanuit
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de aarde! Er zijn groepen waarvan de veiligheidsdiensten wel weet van
hebben maar geen grip op kunnen krijgen daar ze oppermachtig zijn en
simpel de weg op de aarde bepalen.
Een mooi voorbeeld zijn de Georgia guidestenen gemaakt door mensen
maar opgedragen vanuit een “onbekende” groep. Dit deden ze via de
tien geboden:
1 Houd het aantal mensen onder de 500 000 000 (500 miljoen), zodat
een evenwicht met de natuur bereikt wordt.
2 Stuur de voortplanting op een manier, zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.
3 Verenigt de mensheid onder een nieuwe levende taal.
4 Beheers driften, geloof, traditie en alle dingen door een gematigde
redelijkheid.
5 Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige
rechtbanken.
6 Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge
geschillen oplossen voor een wereldrechtbank
7 Vermijd onnodige regels en onbruikbare ambtenaren
8 Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.
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9 Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met
het oneindige.
10 Wees geen kankergezwel op deze aarde. Laat ruimte voor de natuur.
Zo kwam ook de uitspraak van Dr. Young over “Luciferian people”
maar dat is een naam die via een geloof (wat een menselijk boek is)
niet de werkelijke aanduiding is. Wel liet hij los in een van zijn hearings
over een “machtige groep die het licht niet kan verdragen”. Dat “licht”
wijst niet over de zaken die ze beslissen, maar de plaats waar deze zich
huisvesten.
Nu, de ware wereld heet “Agharta” een wereld waar men geen uitspraak
over wil doen en als bescherming nog door vele als een mythe wordt
afgewimpeld. De zeer hoog ontwikkelden komen vanuit deze plaats,
dat is nu uit vele geschriften overduidelijk geworden. Ook nu dat de
contacten gelegd zijn, worden vele zaken begrijpelijk. Ritualen verbonden naar deze wereld, maar ook de lijnen lopende in de oude en nieuwe
wetenschap, lopen via dat kanaal.
Na het boek wat ik geschreven heb “Het lang verzwegen geheim” met
de vele bewijzen en documenten, ging deze wereld open en werd ook
de huidige wereldwijde farce wat men COVID noemt geheel bloot gelegd. Mooi is dan ook dat hierover in Dr. Youngs hearings besproken
en aangehaald werd. De hele medische farce rond virussen is niets meer
als de zogenaamde “verborgen agenda” uitvoeren.
Virussen en vele ziektes bestaan niet en zijn wetenschappelijke dwalingen. Dwalingen om mensen te verbinden aan zwakheden en een
reden te scheppen om ze legaal te vergiftigen. Dat vergiftigen zien we
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door de huidige vaccinaties die een kind moet doormaken maar ook de
geplande dodelijke injecties die nu gaande zijn in dit COVID-tijdperk!
De gehele matrix van de huidige wereld krijgt een totaal ander beeld
en dat beeld gaat ons laten zien wat de ware weg is van een menselijk
leven. Maar zoals ik beschrijf in het bovengenoemde boek “denk aan
batterijen”.
Veel wijsheid en een goede reis.
John H Baselmans-Oracle
Written 16-01-2021

Article 1790
Het geweldige werk van sociaal media
Mensen kankeren dag en nacht over; Facebook, LinkedIn, YouTube,
Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, WeChat, QZone, Weibo, Tumblr,
Baidu Tieba, QQ, Quora, Telegram, LINE, Snapchat, Pinterest, Viber,
Reddit, Discord, VK, Microsoft Teamsen en nog vele minderbekende
sociale media. Men kankert allemaal omdat ze postings weghalen, je
blokken of zelfs geheel deleten als er iets gepost wordt, in hun programma, wat hun niet aanstaat!
WEES DANKBAAR!!
Door deze acties weten we precies waar de ware hoek zit die ons wil
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afmaken, vergiftigen en laten verdwijnen via imaginaire ziektes of
medicijnen die een lichaam lam leggen! Wat ze doen in hun internetprogramma’s is precies waar zij aangeven waar het systeem bang voor is!
Ja, juridisch mogen ze zomaar zaken deleten want het programma waar
je in post is hun intellectueel eigendom, hun wereld! Dus aanvechten
tegen hun handelen heeft weinig zin! Maar waarom aanvechten? Je
krijgt gratis dagelijks bewijs! Beter nog, ze geven toe wat er spelende
is! Waarom dan kwaad zijn als men dichter en dichter bij de bron komt
en onderhand precies weet waar de tegenpartij voor zwicht en niet meer
in de hand weet te houden.
Het is heerlijk te zien hoe bijvoorbeeld een “fact checker” zich uitlaat,
hun motivaties zijn woorden die veel vrijgeven van hun opdrachtgever.
Deze manier van handelen is precies wat moest gebeuren! Het systeem
is hun greep kwijt en probeert via private elektronica compagnies en
hun zogenaamde “morele regels”, de zaak nog te redden.
Ondertussen is er in de “onderwereld’ veel gaande en zien we dat grote
leiders maar ook mensen die als tirannen te keer gingen in de corona
farce wereld hun biezen pakken en onvindbaar zijn.
Sociaal media, hartelijk bedankt voor het blootleggen van het oude
systeem! Door alles wat u niet aanstaat en opgedragen wordt vanuit
hogerhand, te deleten. Uitgevoerd als lamme schaapjes, miljarden
ontvangend van een ondergaand systeem om het bedrijf draaiende te
houden! De gehele molen is nu zichtbaar. De top die eeuwen zich kon
verschuilen komt door uw handelen in zicht.
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Dank u, u bent een ware held! Al zien weinigen dat.
John. H Baselmans-Oracle
Written 16-01-2021

Article 1791
Men is er niet van bewust dat het OORLOG IS!
Soms vraag je je af of mensen wel iets geleerd hebben in de schoolbanken. Zeker is duidelijk dat men niet aanwezig was in het onderdeel
geschiedenis!
Eeuwenlang is er een vast patroon te zien als het gaat om machtsverschuivingen en oorlogen.
Het intimideren van de bevolking, het afslachten van de tegenpartij, het
opruimen via gevechten of ziektes activeren bij de vijand!
2019, een griepvirus wordt omgedoopt tot Covid-19.
-In dezelfde tijd wordt wereldwijd met een megaspoed in de nachtelijke
uren de 5G geïnstalleerd en in werking gesteld.
-Er wordt een land als zijnde schuldig aangewezen.
-De bevolking werd “losgelaten” en gedraagt zich als beesten, reden
om militairen en vele politiemachten in te zetten.
-De berichtgeving wordt via één kanaal (WHO) gevoerd.
-Jarenlang is men bezig geweest om “FEMA kampen” te bouwen rond
de wereld.
-Machtige bekende maar ook superrijke personen verdwijnen zijnde
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als; vermoord, overleden aan een ziekte of simpel weg “foetsie”! Teruggetrokken ondergronds wachtend op het oorlogseinde.
Het gehele scenario is al meerdere malen uitgeprobeerd en verfijnd en
in 2019 definitief gelanceerd! Mensen werden voorgehouden dat we een
dodelijk virus bevechten maar in werkelijkheid vecht men tegen elkaar
om zo elkaar af te maken! Via slinkse wijze is gezondheid en techniek
ingeschakeld om de mensheid zichzelf uit te laten moorden. Zonder
wapens, zonder tanks en zonder bommen maar wel met giftige injecties
gekoppeld aan de nieuwste 5G nanotechniek en de mogelijkheid om de
mensheid tot waanzin te drijven.
Dat laatste is nu gaande en de gestelde 500 miljoen bevolkingsgrens gaat
gehaald worden buiten de groep die veilig diep onder de grond wacht
totdat de kust weer veilig is op de aarde! Wereldoorlog drie is volop in
gang, zonder bommen zonder te veel wapens maar met chemicaliën,
frequenties en een dosis opruiing en intimidatie.
De FEMA kampen (genoemd in USA) en de “herscholingskampen”
(genoemd in Duitsland) gaan de weg worden naar het einde van de
mensheid en gebruikt worden als “overgangskampen” naar de hel.
ER KOMT GEEN DERDE WERELDOORLOG!
DE DERDE WERELDOORLOG IS AL GAANDE!
John H Baselmans-Oracle
Written 17-01-2021
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Article 1792
WAAROM STAAN ARTSEN ACHTER DE CORONA
FARCE?
Volgens artsen die zich aan hun eed houden (zie filmpje ) krijgt ELKE
arts TWINTIGDUIZEND Euro om het fake spel mee te spelen!!!
Laten we een lijst maken van al die artsen die aan deze Corona show mee
doen en ze later stuk voor stuk laten veroordelen aan het mee werken
van het opruimen van de mensheid!
John H Baselmans-Oracle
Written 18-01-2021

Article 1793
Politiek op Curacao
Kijk hoe de partijen zich presenteren;
-De loze beloftes van 50 jaren oud!
-Het zgn de corruptie aanpakken.
-Het zgn voor het volk zijn!
Niets van de beloftes hebben een inhoud laat staan een kans van slagen!
Gewoon walgelijk en triest hoe deze “nieuwe” zakkenvullers weer bij
Kranshi stonden en de oudere partijen met al hun maffia geld achter
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hun als dwazen door de straten gaan!
Vergeet deze ziekelijk minded mensen! ZIJ zijn de ondergang van ons
eiland!
We moeten ze allemaal veroordeeld krijgen en voorgoed uit de politiek
kijker zetten.
Er is maar een oplossing:
Met een zakenkabinet komen waar zeer zware eisen aan verbonden zijn.
Vergeet niet, het huidig kiesstelsel is door de maffia ingevoerd en moet
verdwijnen!
Wie heft het lef om dit voorgoed in te voeren?
John H Baselmans-Oracle
Written 19-01-2021

Article 1794
Naar gevoel
Gisteren was ik na lange tijd weer eens in de stad. Moest op wat plaatsen
zijn waar ik niet onderuit kon komen. Mijn gevoel was vreselijk, overal
slaven met mondkapjes, de een nederig de andere trots net of ze een
sieraad voor hun neus en mond hadden. Mensen geheel geïndoctrineerd,
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niet denkend en onder een soort hypnose. Kwaad kijkend omdat ik het
slavenlapje niet droeg.
Een van de doctoren die een gesprek met me aanging vertelde me of het
mij niet opviel dat we in dezelfde situatie waren beland als in de jaren
40 waar een Hitler zijn stempel ging zetten.
Uren daarna deed het me nog pijn om de beelden voor me te zien van
deze gehypnotiseerde slaven die alles maar uitvoeren wat door de huidige dictator opgelegd wordt. Het heeft niets met een virus te maken als
we zien hoe de politieke partijen en hun groepen dicht bij elkaar staan bij
politieke bijeenkomsten zonder mondkapjes en niet aan een zogenaamde
regels houdend. De politieke partij PAR is wel geheel duidelijk dat de
COVID niets anders is als een volksonderdrukking!
Erg dat de mensheid al hun vrijheden opgegeven heeft en dat artsen
dik betaald worden om hun mond te houden. Praten we nog niet over
de vele bedrijven die meedoen aan deze farce hopende dat ze eens een
aalmoes mogen ontvangen uit de miljarden pot, maar diep in hun hart
weten dat er geen handel is meer voor hen.
De wereld van het geld heeft de artsen en de detailhandel het zwijgen
opgelegd en dat maakt een dictator en zijn afgeperste volgers machtig.
Zo machtig dat er zonder nog een duidelijke reden mensen gevangengehouden worden in hun huizen en alles afgenomen wordt met mega
veel geweld.
Ik voel me triest, ik hoor hier niet meer thuis tussen al die gehypnotiseerde slaven!
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John H Baselmans-Oracle
Written 19-01-2021

Article 1795
Democratie of Dictatuur?
Men houdt ons voor dat we in een democratie leven maar als we alleen
al lokaal op dit eilandje Curaçao rondkijken dan zien we duidelijk dat
we slachtoffer zijn van een dictatuur! Er wordt absoluut niet geluisterd
naar de bevolking.
Vele van de politici lokaal zitten op een stoel die niet gekozen is door
de bevolking maar zijn door slinkse regeltjes toegeëigend! Vele politici
zitten er als vriendjes van een “leider” van een partij die denkt veel geld
te kunnen trekken uit zijn positie en zijn verworven “vriendjes”.
NIET ÉÉN politicus lokaal heeft volgens welk kiesstelsel dan ook recht
op de stoel die men nu bezet! Erger nog het volk kiest en krijgt het
tegenovergestelde! Daarnaast zijn deze politici voor 95% personen die
noch “de ballen verstand hebben” van waar ze over moeten beslissen.
Ze hebben geen bestuurlijke achtergronden laat staan kennis van zaken
en zeker niet de vaardigheid om een land te besturen!
Laten we eens kijken hoe democratisch handelen in zijn werking gaat.
Er zijn diverse landen die een zakenkabinet hebben. Een perfect werkend
en denkend concept wat bijvoorbeeld in Zwitserland gehanteerd wordt.
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Een zakenkabinet wordt ook gekozen uit de beschikbare zakenmensen
die zich 3 jaar lang naast hun bedrijf politiek of te wel landelijke zaken
behartigen. Via een referendum worden belangrijke landelijke zaken
besloten. Na een “go” moeten deze zakenlui/politici het gekozene werkende maken. Ook is de ervaring dat in die landen nauwelijks corruptie
voorkomt daar ook hun bedrijf op het spel staat. Overigens is er een
financieel controleorgaan wat deze mensen controleert.
Lokaal in het huidige kiessysteem zien we dat we in een dictatuur
leven daar de mensen die we NIET kiezen via slinkse spelletjes een
zetel krijgen, geen kennis van zaken hebben, veel geld wegsluizen
naar eigen zakken en alles doen om het eiland (land) af te breken voor
eigen gewin! Personen die zichzelf op een zetel plaatsen met 30 tot 100
voorkeurs stemmen!!
DAT IS GEEN DEMOCRATIE!!
De mensen die gekozen worden moeten gaan zitten op die plaatsen
waar ze expert in zijn en dan via referendums vanuit het volk regeren!
DAT IS DEMOCRATIE!!
Dit verkiezingsjaar hebben we 27 partijen op een eilandje van 160.000
inwoners. Van al de personen die op die stoel willen gaan zitten zijn er
niet 2 met kennis van zaken en hebben totaal geen ervaring in democratisch politiek voeren op een eiland, gezonken op de zeebodem. We gaan
ten onder aan deze clowns! Het enige wat de kiezers doen is meepikken
uit de potten die in de verkiezingsstrijd opengetrokken worden. Het zal
hen geen zier schelen of er voor hun kinderen nog een toekomst is! Afbreken, inpikken meedoen aan het plunderen van een maffia-eiland met
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onbeperkt geld, dat is de politiek al voor vele jaren. EEN dictator die een
volk geheel uitmoordt via A-sociale wetten en regels! Geen democratie
maar een complete dictatuur zonder mensenrechten of verdragen wat
ook speelde in de jaren 1914-1918 en 1939-1945.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
864-3595
Written 20-01-2021

Article 1796
“Rutte: deze rellen hebben niets te maken met strijd voor
vrijheid”
Heer Rutte Deze rellen hebben ALLES te maken met het vechten voor
vrijheid daar U met uw dictators weten dat een mens isoleren deze agressief wordt! U bent diegene die verantwoordelijk moet worden gesteld.
U bent diegene die een mensheid tot waanzin drijft door UW acties.
Er gaan sabotages komen, moorden en vele plunderingen door UW
TOEDOEN.
Geweld is nooit goed maar u als ministerpresident zet toe tot waanzin
en rellen.
cc Heer Geert Wilders
John H Baselmans-Oracle
Written 25-01-2021
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Article 1797
Ooooo de volgende smoes...
De mutaties gaan ons allemaal vermoorden!!
Alleen niet in die landen die gewoon hun economie hebben hervat en nu
bloeiend zijn!!! Is het virus dus te bestrijden met een bloeiende economie
en groepsimmuniteit? Deze landen bewijzen het!
En wij op de eilanden, betaald door een Nederland ,spelen het spel simpel
om miljoenen los te peuteren van hen!! HET GAAT NIET OM EEN
VIRUS HET GAAT OM HANDEN OPEN HOUDEN EN GRAAIEN
UIT DE Nederlandse pot!
Geld wat wij ALLEMAAL terug moeten betalen via de zakken van de
burger!!
Vergeet niet de diverse mutaties zijn ook allemaal op ons eiland (volgens
interne artsen)! En zoals toegegeven, men kan deze mutaties lokaal
niet testen!!
Men is uit op rellen en burgeroorlog ook op onze eilanden en dat is in
de maak door het handelen van deze regering!
John H Baselmans-Oracle
Written 26-01-2021
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Article 1798
164.100 tegenover 90
164,100 Inwoners op Curacao en er zijn 90 inwoners positief verklaard
(let wel, NIET allemaal ziek)!
164.010 bewoners worden opgesloten / vrijheden afgenomen / banen
afgenomen / uit huizen gezet voor deze 90 personen die positief verklaard zijn!
Is het niet logischer dat we de 90 positieven (zieken) opsluiten en met
de 164.010 mensen weer de economie op gang gaan brengen?
Wat is de gedachtegang van deze corrupte politici?
Macht, dictatorschap?
John H Baselmans-Oracle
Written 26-01-2021

Article 1799
Als het om die politieke stoel gaat is er 2 dagen geen
COVID!!
Is het u opgevallen?
2 dagen lang waren er Publieke bijeenkomsten !
2 dagen lang waren er grote groepen die aan het strijden waren voor
een stem!
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2 dagen lang waren er feesten tot diep in de nacht!
2 dagen lang stonden mensen hutje mutje op elkaar en dat soms met
honderden!
2 dagen lang zag je nauwelijks mondkapjes !
EN WAT ZAG JE VERDER?
Mensen waren blij!
Mensen omhelsde elkaar!
En waren weer EEN!
Kunnen we niet altijd voorverkiezingen houden en stoppen met die
COVID onzin en verplichte opdrachten blindelings te aanvaarden van
een dictator die weet dat hij afgezet wordt?
Conclusie:
Als het om die politieke stoel gaat is er 2 dagen geen COVID!!
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written 01-02-2021

Article 1800
En jullie pikken het allemaal!!!
Er is geen weerstand en men gaat mee met de COVID leugens!
Nu... en dat schrijf ik maanden, zelfs al een jaar!
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De tegenstand zijn losse flodders die het er niet mee eens zijn. De
meerderheid zijn bange schijtlijsters en er zijn een handjevol personen
die hun nek uitsteken en onthoofd worden.
WAAR IS DE MASSA?
De mensen zijn in een hypnose en kinderen hebben hun toekomst
vergeven.
Dit zie je niet alleen in Nederland!
Vergeet niet de handel, journalistiek en medische wereld worden omgekocht met de miljarden van de farmaceutische top!
Ondertussen zijn de ouders zo gedrogeerd/gehersenspoeld en onder een
hypnose dat ze nauwelijks voor hun kinderen kunnen zorgen.
Dat probleem is al jaren gaande en het systeem heeft op de juiste tijd
gekozen om toe te slaan.
Ouders hebben reeds lange tijd niets meer te zeggen over hun kinderen.
Kinderen die geen opvoeding krijgen en als verslaafde junkies aan de
techniek, spelletjes, sociaal media en pepmiddelen denken dat dat het
leven (toekomst) is!
Zie wie momenteel met de lockdowns het hardst schreeuwen?
Nu de feesten verboden zijn zie je de ware junkies!
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ALLEMAAL JUNKIES die de weg kwijt zijn!!
Ze komen pillen tekort, missen hun injectie of hun muziek die hen in
andere werelden brengt.
De wereld van verslaving heeft het ware leven in hun greep en kan geen
weerstand bieden aan de huidige machtsoverdracht en het verschonen
van de mensheid door een select groepje wereldleiders.
DAT IS ER GAANDE!
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Whatsapp +599-9-560-3914
Written 03-02-2021

Article 1801
Beste gelovige in het Energieniale leven, of te wel “de wereld
van de energie”
Vanaf 2008 is ons geloof erkend en wij beroepen ons dan ook op de
vrijheden gesteld in artikel 2-16-18 van het verdrag van de Universele
rechten van de mens. Beperkingen die door welke instantie dan ook
opgelegd worden zijn NIET van toepassing voor ons gelovigen.
Door het leven in de wereld van de energie is de mens een Universele
energie die handelt naar de wetten van de natuur die op zijn beurt weer
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handelt volgens de wetten van het Universum.
Men kan ons als religieuze organisatie dan ook niet verplichten in de
huidige tijd te voldoen aan de eisen die gesteld worden om een mens
te onderdrukken.
We praten dan ook over de beperking die men ons als gelovigen wil
opleggen:
-Bij ons is vrijheid van bijeenkomsten.
-Wij dragen geen mondkapjes daar deze niet menselijk zijn en onze
gezondheid schaden.
-Wij hebben normaal lichamelijk contact, een natuurlijk verschijnsel
om zo de energieën te versterken.
-Het opleggen welke beperkingen dan ook zoals avondklok, verboden
om het leven onaangenaam te maken, worden in ons geloof NIET
gehanteerd.
-Het manipuleren van RNA-DNA of enige vorm van energie manipuleren zijn in ons geloof niet toegestaan.
Volgens onze rechten bij zowel de verklaring Universele mensenrechten,
maar ook de wereld van de energie, zijn wij tegen menselijke experimenten zoals het huidige vaccinatieprogramma wat tegen al de rechten
van de mens is.
Zo zullen wij als gelovigen in de energie het vaccin dan ook weigeren
en kunnen onze vrijheden niet afgenomen worden. Ook kunnen geen
verboden, die nadelig zijn voor het menselijk leven, opgelegd worden
daar deze dan tegen ons geloof zijn. We beroepen ons daarom in de
vrijheid van geloof beoefenen, het geloof van het Energieniale leven.
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De energie is machtig, de mens en het gehele Universum is energie!
Met die kracht geloven we in een wereld die alles wat leeft in dat Universum één is en niet afgebroken kan worden door menselijk falen of
menselijke ego/ macht.
John H Baselmans-Oracle
Oprichter van het Energieniale leven.
Written 06-02-2021

Article 1802
Geachte politici
Ook u hier op de eilanden maken zich schuldig aan onwettig handelen!
De avondklok die al vele maanden geldend is, is tegen alle rechten van
de mens.
Zo nu, heeft de Nederlandse rechtbank per direct opgedragen de avondklok op te heffen!
Dat wil zeggen dat ook u als lokale politici tegen rechten van de mens
aan het handelen zijn en dat al voor een lange tijd!
Om de schade voor u minimaal te houden (want er gaan verdere rechtszaken komen tegen u als verantwoordelijke) lijkt het ons als MKK
verstandig dat u zich onderhand aan de wetten/verdragen gaan houden
en de avondklok per direct op te heffen en de mensen hun vrijheden
terug te geven.
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Voor uw verdere informatie, bij deze het stuk wat in de pers verschenen
is.
Uitgaande dat u uw verstand, geweten en uw hart zullen volgen tekenen
we;
MKK Curacao
Dokterstuin 237
Tel 8643595
Watsapp +599-9-560-3914
Rechtbank: avondklok moet per direct worden opgeheven
DEN HAAG - De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat
heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid.
De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat
een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met
Tweede en Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok
geen noodsituatie „zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak.”
Het instellen van beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag
over het opheffen van de avondklok heeft geen opschortende werking.
De avondklok moet van de rechter dus per direct worden opgeheven.
Dat zegt een woordvoerder van de Haagse rechtbank.
Voor het invoeren van de avondklok is gebruik gemaakt van een bijzondere wet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag
(Wbbbg). De wet biedt het kabinet de mogelijkheid om bij spoedeisende
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en buitengewone omstandigheden een avondklok in te stellen, zonder
dat daarvoor eerst een wetgevingstraject – waarbij de Eerste en Tweede
Kamer vooraf worden betrokken – moet worden doorlopen.
Geen bijzondere spoedeisendheid
De rechter heeft geoordeeld dat bij het invoeren van de avondklok geen
sprake was van de bijzondere spoedeisendheid die nodig is om gebruik
te kunnen maken van de Wbbbg. De inzet van de wet om de avondklok
in te stellen is volgens de rechters daarom onterecht.
Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag maakt de avondklok „een
vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke
levenssfeer.” Bovendien beperkt de regel „onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging.”
Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de
boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok. Het kabinet
beraadt zich nog op een reactie, laat een woordvoerster van minister
Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) weten. Momenteel zitten de meest
betrokken minister bij elkaar op het ministerie van Algemene Zaken.
Bron:Telegraaf
Written 16-02-2021
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Article 1803
Curacao in bezit van dodelijk vaccin!!
Kunnen we dit dodelijk vaccin niet terugsturen naar Rutte?
Al over 15.000 mensen wereldwijd zijn gestorven aan dit monsterlijk
vaccin!
Wie zijn de eerste op ons eiland die mogen sterven?
John H Baselmans
Written 17-02-2021

Article 1804
“Quantiversum”
Tot dusver het moeilijkste boek wat ik ooit geschreven heb. Zeker zullen de voorgaande energieniale leven boeken een inleiding zijn maar
hopelijk dat de ware kracht nu te begrijpen is voor de mensheid!
Gratis te downloaden
Quantiversum (Uit de cyclus van het energieniale leven) ISBN 978-171657-634-8
John H Baselmans-Oracle
Written 18-02-2021
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Article 1805
Ter uwer informatie
Reeds 10 jaar geleden heeft men in Griekenland RNA vaccin testen
gedaan op dieren!
Binnen 4 jaren na de injectie overleden al de eerste dieren en is dit een
vast patroon in deze testen!
Zo kunnen we verwachten dat voor 2025 mensen massaal gaan sterven
als gevolg van de eerste vaccin die hun is toegediend!
Het opruimen van de mensheid is begonnen.
John H Baselmans-Oracle
Bron: GGD Griekenland - Project Corona/Covid 19
Written 23-02-2021

Article 1806
Half miljoen zogenaamde coronadoden in america
Opvallend geen griepdoden meer, longontstekingsdoden en ook veel
minder kanker doden.
ALLES valt nu onder corona!
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Maar bent u nog niet dood neem het vaccin wat niet goedgekeurd is,
nauwelijks op mensen is getest en zeker zijn welk gaat doen om u alsnog
onder de grond te krijgen.
John H Baselmans-Oracle
Written 24-02-2021

Article 1807
COVID Paspoort
Er zijn verschillende erg diep en (nog) niet betrouwbaar daar er nog
geen definitief paspoort / verklaring internationaal is.
Zijn dus losse flodders (copieen) waar je veel voor moet betalen en niet
weet of het in je land werkt.
Maar men is in canada hard bezig om zodra de app en standaard er is
te zorgen dat het ook in het systeem staat!
Techniek staat voor niets en zeker niets zeker met de slecht beveiligde
patienten administratie waar men zo binnenstapt.
HIER IS HIJ DAN
De Covi-Pass goedgekeurd en ontwikkeld voor de Europesche landen
Let wel, uw privegegevens zijn door elke hacker maar ook bedrijf die
er belang bij heeft vrij te verkrijgen.
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https://apnews.com/.../036d8848e9f5eee78b116d3d97e9e5b5
John H Baselmans-Oracle
Written 26-02-2021

Article 1808
Vaccin
- Voor al diegene waarbij het vaccin u schade heeft toegebracht!
- Voor alle medici die op Curacao vaccins zetten
Weten de zorgmedewerkers (artsen/vaccinzettend personeel) lokaal
op Curacao wel dat deze PERSOONLIJK verantwoordelijk zijn als de
geinjecteerde ziek of overlijdt aan de door hun gezette vaccin?
Mensen die letsel overhouden ziekenhuis/artsen kosten hebben kunnen
die juridisch claimen bij de vaccin spuiter!
Als gedupeerde neem contact op met uw advocaat en claim de schade
die u heeft.
John H Baselmans-Oracle
MKK Curacao
Written 27-02-2021
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Article 1809
THE NEW WORLD
The world is sick, sick of people who no longer have a brain, sick of
people who don’t think, hypnotized creatures with no life of their own.
Beings who allow themselves to be injected with a heavy poison under
the guise of being healthy and to acquire extra privileges.
For me this is the time to enter the “other world” the world described
in my penultimate book.
Hence all my work, all my documents are now on the deepweb where
people with brains can use them and continue my work.
Maybe I see you in the other world
JoHnB
“Xirtam is lounged: see the hacks on banks, medical records and corporate documents! See the strange politics but also strange technical
issues and a virus they can’t find! It’s there it’s everywhere!”
John H Baselmans-Oracle
Written 28-02-2021
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Article 1810
Kom naar curacao!
Wij sluiten de politie op omdat ze allemaal zwaar corrupt zijn volgens
de zwaar corrupte leiding! Maar de ware reden lijkt dat ze niet kunnen
ingrijpen tegen een fake politiek corona beleid!
FREE CURACAO
We hebben voor alles een oplossing!
John H Baselmans-Oracle
Written 02-03-2021

Article 1811
COVID-19
C - China
O - Organization
V – Victory (verdekte benaming virus)
I - International
D -Domination
19. - En dan komt er een nummer en wel het nummer 19
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Simpel werd aangenomen dat dit het jaartal 2019 was maar als men gaat
kijken is het de stof / manier die vele mensen ziek maakt.
19 staat voor:
Het atoom; Kalium (zilver) of te wel potassium.
Gebruikt bij onder andere aluminiumproductie maar wat voor de mens
nodig is voor pulsoverdracht in zenuwen.
Door het te manipuleren kan het tot overprikkelbaarheid van de spieren
leiden, waaronder de hartspier. Dit laatste kan hartritmestoornissen
veroorzaken.
Gaat het belletje al rinkelen?
Buiten het besproeien van grote delen van landen via een zilverachtige
stof om zo de zon tegen te houden, hebben we ook nog eens de vaccinatie
met experimentele stof en het manipuleren van de lichamen via RNA
en de frequenties die via 5G netwerken worden versterkt!
Maar nog iets opmerkelijks:
Alkalimetalen reageren heftig met zuurstofgas, maar reageren nog
heftiger met water! De waterstof kan hierdoor ontbranden, waardoor de
algehele reactie nog heftiger wordt! Klimaatbeheersing, water, “virus”
maar erger nog zie de Covid symptomen!
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Let wel, in alle landen ter wereld die meedoen aan de covid hype is
in de vele eerste nachten van de uitbraak het gehele zendmastenpark
vernieuwd, gekoppeld aan zeer hoge stralingen/frequenties. Stralingen
die dus werken op het element Kalium!
Zo heeft de uitbraak NIETS te maken met een virus maar met het manipuleren van het lichaam.
Methodes die al vele jaren beproefd zijn in China, zijn door hen wereldwijd uitgerold en wordt nu op de wereldbevolking toegepast. Daarnaast
door het injecteren en besproeien van de mensheid en samen met de
frequentiebombardementen is het gemakkelijk via het nieuwe mastensysteem 7 miljard mensen te controleren en te manipuleren. Niet luisteren
is opname FEMA-kamp waar de menselijke knop uitgezet wordt.
U weet toch ook dat Kalium een van de stoffen is die gebruikt wordt
om mensen te elimineren?
We praten niet over een virus maar de overname door de absolute hoge
Chinese top die de wereld financieel al in hun handen heeft en nu elke
ziel wil bezitten.
John H Baselmans-Oracle
Written 02-03-2021
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Article 1812
Covid heeft ons iets goeds gebracht
Het was koning der Nederlanden de heer Willem Alexander die samen
met zijn 3 dochters begin vorig jaar verklaarde dat Covid niet bestond!
Lachend en met verontwaardigde dochters om hem heen verpraatte deze
man zich voor de nationale televisie.
Kort na die uitspraak zagen we politieke beslissingen die een geheel
land, aangesloten bij de Europese Unie, afbraken.
In het geval Nederland was het heer Rutte die opdracht kreeg van zijn
moederland Duitsland. Alles werd afgebroken wat de mens opgebouwd
had na de 2de wereldoorlog. Alle vrijheden werden ontnomen en zoals
de koning vertelde “voor iets wat NIET bestaat”!
Er werd voor het “gewone volk” (slaven) onmetelijk veel restricties
opgelegd en we zien dagelijks dat bijvoorbeeld mondkapjes- en samenscholingsregels niet gelden voor een selecte groep maar wel voor
de slaven van een land.
Maar nu het goede!
Want is het nu iedereen opgevallen dat recht niet meer bestaat en rechters
duidelijk gemanipuleerd worden door politieke beslissingen en regels
die binnen enkele dagen bekrachtigd worden? Als er nog geen wet is,
maakt de politiek deze binnen 48 uren.
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Via het handelen van de huidige rechters is een lange strijd, die ik gevoerd heb tegen deze corrupte rechtsgang en hun rechters, eindelijk naar
boven gekomen en bewezen dat recht geen democratisch recht is maar
opgelegd wordt door een dictator die à la minuut een regel kan opleggen.
Dit handelen zien we in geheel Europa maar ook op onze eilanden.
Alleen, er is EEN bron die alles oplegt en deze bron komt uit Engeland
overgedragen aan Duitsland (Merkel) en doorgevoerd in vele Europese
landen. Elders op de wereld zie je bij die landen die gedeeltelijk buiten
die macht vallen dat deze duidelijk niet aan de Covid farce meedoen.
Wat we zien is dat zelfs Amerikaanse Staten de normale economie weer
opgepakt hebben en nu veel geld maken met de Covid afbraak van veel
westerse landen.
Ja Willem, zoals je zegt “Covid bestaat niet” maar je grootmeester eist
dat ook jij het spel speelt. Ondanks dat weten we nu definitief dat rechters en hun rechtbanken een politieke “Pias” (verlenging) zijn gehuld
in een rok en een slabber zonder enige macht.
John H Baselmans-Oracle

Written 04-03-2021
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Article 1813
De een wel de ander niet
In het begin van de algemene ombouwen van de mens zijn er verschillende vaccins op de markt en zijn er nog diverse onderweg.
Maar er rezen vragen zoals;
waarom krijgen de wereldleiders en wereldtop met bepaalde functies
een andere stof ingespoten dan de overgebleven ruim 7 miljard mensen?
Waarom zien we geen zieke personen onder de top en geen personen
aldaar die eindigen positief of met verlammingen?
We weten ondertussen dat deze groep een geheel ander vaccin krijgt
dan hun onderdanen.
We zetten de vaccins van heden even allemaal op een rijtje:
Tozinameran van Pfizer/BioNTech
Werkzame stof: TOZINAMERAN
Hulpstoffen:
((4-HYDROXYBUTYL)AZAANDIYL)
BIS(HEXAAN-6,1-DIYL)BIS(2-HEXYLDECANOAAT)
1,2-DISTEAROYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE
2-[(POLYETHYLEENGLYCOL)-2000]-N,N-DITETRADECYLACETAMIDE
CHOLESTEROL
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
KALIUMCHLORIDE
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
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NATRIUMCHLORIDE
SACCHAROSE
WATER VOOR INJECTIE
mRNA-1273 van Moderna
Werkzame stof: ENKELSTRENGS, 5-CAPPED MESSENGER-RNA
(mRNA) GEPRODUCEERD MET BEHULP VAN EEN CELVRIJE
IN-VITROTRANSCRIPTIE VAN DE OVEREENKOMENDE DNASJABLONEN, CODEREND VOOR HET VIRALE SPIKE (S) PROTEINE VAN SARS-CoV-2
Hulpstoffen:
1,2-DIMYRISTOYL-RAC-GLYCERO-3-METHOXYPOLYETHYLEENGLYCOL-2000
1,2-DISTEAROYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE
AZIJNZUUR (E 260)
CHOLESTEROL
HEPTADECAAN-9-YL 8-((2-HYDROXYETHYL)(6-OXO-6(UNDECYLOXY) HEXYL) AMINO) OCTANOAAT
NATRIUMACETAAT 3-WATER (E 262)
SACCHAROSE
TROMETAMOL
TROMETAMOLHYDROCHLORIDE
WATER VOOR INJECTIE
Oxford, AZD1222 van AstraZeneca
Werkzame stof: RECOMBINANT CHIMPANSEE ADENOVIRUS
VECTOR CODEREND VOOR WEESFSELPLASMINOGEENACTIVATOR SIGNAAL PEPTIDE-SARS-CoV-2 SPIKE GLYCOPROTEÏNE FUSIE EIWIT
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Hulpstoffen:
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
ETHANOL
HISTIDINE, (L-)
HISTIDINEMONOHYDROCHLORIDE 1-WATER (L-)
MAGNESIUMCHLORIDE 6-WATER (E 511)
NATRIUMCHLORIDE
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SACCHAROSE
WATER VOOR INJECTIE
Zwitserland onbetrouwbaar
Spoetnik V DNA-vaccin
Serotype 26
Serotype 5
protein S-expressing gene
Tris-(hydroxylmethyl)-aminomethane
Sodium chloride
Sucrose
Magnesium chloride hexahydrate
Disodium EDTA dihydrate (buffer)
Polysorbate 80
Ethanol 95%
Water
Nog niet in Europa
Nog niet goedgekeurd
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Ad26.COV2.S van Johnson & Johnson
ingredients:
recombinant,
replication-incompetent adenovirus type 26 expressing the SARS-CoV-2
spike protein,
citric acid
monohydrate,
trisodium citrate dihydrate,
ethanol,
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD),
polysorbate-80,
sodium chloride.
Overigen
CureVac
Novavax-vaccin NVX-CoV2373
SARS-CoV-2-vaccinkandidaat van de Katholieke Universiteit Leuven
ZIP-1642 - mRNA-vaccin
Weinig of geen informatie is in testfase
Zo ziet er de waslijst uit met gemanipuleerd mRNA gif waar we onze
toekomst en vrijheden door beperkt zien worden!
Het verontrustende is dat de wereldtop en de politieke leiders NIET
ingespoten worden met deze experimentele stoffen.
Nu mogen we als onderdanen soms kiezen in Europa maar niet op onze
eilanden want die krijgen het overschot!
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En zo wordt onze DNA via mRNA gemanipuleerd per spuit, stukje voor
stukje tot de hersenen niet meer in staat zijn zelf te denken en we als
robotten orders opvolgen om onszelf te vernietigen.
Het “experiment Covid” zoals Rutte het zelf noemde!
John H Baselmans-Oracle

Written 06-03-2021

Article 1814
Eerste vaccinaties
24 februari waren de eerste vaccinaties. Al snel werden de eerste mensen ernstig ziek volgens specialisten van het CMC en men moest ook
mensen opnemen! Geen meldingen daar van! De voorspelde stijging van
positief geteste personen was conform de rapporten die uitgebracht zijn
over deze zeer onbetrouwbare en gedumpte vaccin vanuit nederland.
Nu, 7 dagen later begon de stijging en is men een zware lockdown lokaal
op alle eilanden aan het voorbereiden. Amerika wist het, vandaar hun
code rood! Nu zien we niemand meer op TV! Rhuggenaath en Gerstenbluth zijn van de aardbodem verdwenen en zowel de maatregelen maar
ook het aanpakken van dit fake virus wil niemand meer zijn vingers
aan branden.
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ER IS GEEN GELDENDE NOODWET MEER en de maatregelen zijn
lokaal stilzwijgend opgeheven!
John H Baselmans-Oracle
Written 08-03-2021

Article 1815
INGREDIENTEN VAN VACCINS
--Formaldehyde/Formalin - Zeer giftig systematisch gif en carcinogeen.
--Betapropiolacton - Giftige chemische stof en carcinogeen. Kan dodelijk/permanent letsel veroorzaken na zeer korte blootstelling aan kleine
hoeveelheden. Corrosieve chemische stof.
--Hexadecyltrimethylammoniumbromide - Kan schade veroorzaken
aan de lever, het cardiovasculaire systeem en het centrale zenuwstelsel.
Kan effecten op de voortplanting en geboorteafwijkingen veroorzaken.
--Aluminiumhydroxide, aluminiumfosfaat en aluminiumzouten - Neurotoxine. Houdt risico in op langdurige hersenontsteking/zwelling,
neurologische aandoeningen, auto-immuunziekte, Alzheimer, dementie
en autisme. Het dringt de hersenen binnen waar het voor onbepaalde
tijd blijft bestaan.
--Thimerosal (kwik) - Neurotoxine. Veroorzaakt celschade, vermindert
de oxidatie-reductieactiviteit, celdegeneratie en celdood. In verband
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gebracht met neurologische aandoeningen, Alzheimer, dementie, en
autisme.
--Polysorbaat 80 & 20 - Overschrijdt de bloed-hersenbarrière en draagt
aluminium, thimerosal en virussen met zich mee; waardoor het de hersenen kan binnendringen.
--Glutaraldehyde - Giftige chemische stof die wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel voor warmtegevoelige medische apparatuur.
--Foetaal runderserum - Geoogst uit foetussen van runderen (koeien)
die bij drachtige koeien worden afgenomen voordat zij worden geslacht.
--Human Diploid Fibroblast Cells - geaborteerde foetale cellen. Vreemd
DNA heeft de mogelijkheid tot interactie met ons eigen DNA.
--Afrikaanse groene apenniercellen - Kunnen het SV-40 kanker veroorzakende virus dragen dat al ongeveer 30 miljoen Amerikanen heeft
besmet.
--Aceton - Kan schade aan nieren, lever en zenuwen veroorzaken.
--E.Coli - DNA van het varkenscircovirus type-1
--Humane embryonale longcelculturen (van geaborteerde foetussen)
En daarom worden in vele landen rond de wereld het inenten gestaakt!
John H Baselmans-Oracle
Written 11-03-2021
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Article 1816
Politiek koopt de handel om en legt het zwijgen op!
We zijn nu ruim 1 jaar en 5 maanden in de ban van Covid en is u niets
opgevallen?
-Bepaalde winkels blijven open.
-De tweesplijt in de horeca.
-Bepaalde middenstanders zwijgen als het graf.
-Bonden zijn nergens te vinden.
-Grote bedrijven draaien zonder tegenwerking.
-Bepaalde personen / instanties houden zich ver van alles.
-Artsen, specialisten zijn grotendeels ook monddood gemaakt.
Gisteren werd bij een lokaal debat duidelijk dat de politiek zowel op
onze eilanden als in Nederland miljarden gereserveerd heeft om bepaalde
bedrijven om te kopen door ze financieel te steunen bij de huidige
crisis! Men verkoopt het als een crisis uitkering! Opvallend is dat vele
bedrijven NIETS krijgen terwijl ze in dezelfde crisis zitten als de wel
uitgekeerde bedrijven en personen!
Hier alleen op Curaçao is tot dusver over de 100 miljoen verdeeld onder
bepaalde bedrijfsgroepen om zo hun stil te houden en hun concurrenten
in een faillissement te laten komen. Bedrijven van Joden, Hindoes,
Turken, Portugezen en sommige politieke vriendjes blijven ongelofelijk
stil. Dat omdat ze geld ontvangen om hun mond te houden. Personeel
wordt slecht of niet betaald en ook daar wordt door bonden en politiek
over gezwegen.
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De gehele virussituatie wordt door de politiek gebruikt om eigen handel
te beschermen en alle andere bedrijven de nek om te draaien. Het blijkt
dat dit de enige verklaring is waarom zowel op de eilanden als Nederland
er maar een kleine groep opkomt voor de rechten van de mens. Duidelijk is nu dat iedereen die zwijgt of zijn kop in het zand steekt, worden
omgekocht vanuit de Covid subsidiepot, dat werd in het debat duidelijk!
John H Baselmans-Oracle
Written 15-03-2021

Article 1817
Ik wil niet meer leven
Mijn naam is John H Baselmans-Oracle en ik heb mijn leven gegeven
aan kinderen en de mensheid. Ik had nooit kunnen dromen dat het werken
was met gehersenspoelde, gewetenloze wezens.
Wezens zonder eigenwaarde.
Wezens zonder toekomst.
Wezens zonder enig respect.
Wezens zonder een eigen leven.
Wezens zonder liefde voor elkaar.
Wezens zonder enig perspectief.
-Lang heb ik gevochten voor recht maar de huidige wezens willen geen
recht.
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-Lang heb ik gevochten voor liefde, begrip en saamhorigheid maar deze
zijn totaal verdwenen.
-Lang heb ik alles gegeven om wezens de ogen te openen maar de ogen
blijven gesloten.
Wat heeft het nog zin om door te gaan?
Waarom zal ik mijn tijd in dit deel van de aardse geschiedenis steken?
En waarom nog leven in deze dimensie?
Het heeft geen zin nog enige energie te steken in deze dode wezens.
Het heeft geen zin nog te zijn op een planeet waar het leven door de
eigen wezens wordt vernietigd.
Het heeft geen zin meer, er is geen weg, er is geen toekomst en de mensheid zal zichzelf vernietigen via haat, pijn en ego.
Men slacht elkaar af en dat is wat ik, John H Baselmans-Oracle, niet
meer mee wil maken.
Het is genoeg geweest.
Vele kruizen kon ik dragen en vele oorlogen heb ik gevoerd maar ik
ga niet mijn laatste dagen slijten in een wereld waar wezens elkaar
bevechten.

- The new world-

221

Teleurgesteld en met veel pijn, mensen het is genoeg geweest de emmer
is vol de energie is niet voor deze aarde.
John
Written 16-03-2021

Article 1818
Schijn democratie
We hebben het nu al op verschillende plaatsen mee mogen maken, er
is geen democratie!
Wat het in het gerecht al altijd gaande was. Dat er geen recht was sinds
geruime tijd is het overduidelijk dat “democratie” een woord is wat niet
in de mensheid bestaat.
We zagen bijvoorbeeld in Amerika hoe met smerige methodes de cijfers
gemanipuleerd werden en die persoon neergezet werd die al maanden
van tevoren bepaald was!
Hetzelfde zagen we in Nederland waar een corrupte regering voor de
zoveelste maal in het zadel werd gehouden.
Ook lokaal zien we dat en ook daar is de vervalsingsmolen in werking.
Het vervalsen van verkiezingsuitslagen is er altijd geweest en het is een
selecte groep die bepaalt wie de regering gaat vormen.
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Geloof niet in een democratie! ER IS GEEN DEMOCRATIE, simpel
omdat politiek een verkapte manipulatie is van het volk! Beloftes worden nooit waargemaakt daar deze beloftes niet goedgekeurd zijn door
de machtigen!
Geloof niet in politiek maar geloof in de achterliggende organisatie die
de politiek in handen heeft en te beïnvloeden zijn.
Politiek is een schijndemocratie.
John H Baselmans-Oracle
Written 18-03-2021

Article 1819
INSIDE INFORMATION!!
Het zwijgen werd opgelegd dat deze informatie niet naar buiten mocht
komen. Gelukkig zijn er CMC medewerkers die de leugen niet willen
dragen en kwamen naar buiten dat al enkele dagen geleden een ware
explosie gaande is van positief getesten medisch personeel en medewerkers!
ALLEMAAL personen die de eerste en de 2de vaccinatie hebben gehad
en nu prooi zijn geworden aan het virus!
Ook zijn er al lokale meldingen van ingeente personen die vreselijke
reacties moeten doormaken door het vergiftigde vaccinatie!

- The new world-

223

John H Baselmans-Oracle
Written 19-03-2021

Article 1820
Regerende “dictator”
Curaçao wordt al vanaf 2019 geregeerd door, zoals in de wandelgangen
alsmaar wordt gesproken, een dictator! Een dictator die door de massa
afgelopen week duidelijk is gemaakt dat hij gefaald heeft in de Covid
aanpak. Een persoon die zich via een noodwet zich verheven voelt als zijnde een god! Maar ook zijn macht misbruikt als zijnde hoofd crisisteam!
Deze man dacht met zijn virus expert cijfers te kunnen beïnvloeden
door nu ruim een jaar lang mensen alle vrijheden af te nemen. Nu zit
men nog met het probleem dat deze dictator nog een kleine 2 maanden
de tijd heeft om het complete Curaçaose volk de afgrond in te werken
en daarmee is hij vandaag gestart!
Wederom ontneemt hij alle vrijheden terwijl vele landen rond de wereld
en Amerikaanse staten geheel gestopt zijn met de “Covid farce” en weer
bezig zijn met een bloeiende economie, waar mensen weer werk hebben.
De Curaçaose dictator en zijn virus vriend heeft NOOIT en te nimmer
eens gekeken naar die landen die ondanks een virus toch volop draaien.
Dat zien we bijvoorbeeld bij een st Maarten die 10 – 30 duizenden toeristen ontvangt en doorgaat met het leven wetende dat Covid een griepvorm
is. Een gegeven dat deze dictator blijft verzwijgen door valse cijfers op
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te voeren en doden als coronadoden te bestempelen terwijl intern er niet
één dode is gevallen ALLEEN aan corona, als we de ziekenhuis medici
mogen geloven! Verder een dictator die niet afgaat op natuurwetten
zoals een menselijk immuunsysteem maar zich laat leiden door macht,
geld en het vermoorden van mensen via onmenselijk gestelde regels.
De bevolking is lamgeslagen en alle zekerheden totaal kwijt en de
laatste weken van deze man zullen een ware hel worden. Het wachten
is dat hij en zijn vriend met de diverse lokale medische kopstukken
die de touwtjes trekken, voorgeleid gaan worden als zijnde “handelen
tegen de mensheid zoals uitgesproken is in een resolutie, 27.01.2021,
2361/2021 > 7.3
> 7.4 en > 7.5.2:”
De laatste stuiptrekkingen van een dictator met zijn virus expert die na
enkele weken ook bij hun een geweten gaat knagen. Deze groep heeft
de bevolking 1 ½ jaar belazerd, bedrogen en opgelicht met een virus
wat minder erg is dan een griepvirus.
Bevolking, sta op en laat deze mensen niet wegkomen voor de daden
tegen de mensheid die ze nu nog begaan en blijven uitvoeren tot de
laatste minuut van hun zittingstijd.
MKK John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel/ WhatsApp +59995603914
Written 22-03-2021
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Article 1821
“Project Monaco” (AANSLAG)
Vannacht kwam een vreselijk gesprek vanuit achter de schermen uit
politiek den Haag bij MKK Curaçao binnen.
Er zijn vele zaken die deze PAR minister tegen het volk uitspookt en
het is duidelijk dat dit allemaal in opdracht van Nederland wordt geregistreerd!
Maar de laatste Lock Down, in handen van de lokale minister-president,
is werkelijk het meest schofterige wat ons op het pad is gekomen;
Het bericht:
De lokale bevolking moet volgens Nederland “opgeruimd/uitgedund”
worden zodat Nederland hun Monaco kan bouwen op een groter eiland!!
Bonaire is te klein gebleken en zal een “financieel” neven station worden! Alle handelingen die internationaal verboden zijn; zowel financieel,
drugs maar ook zwarte handel en zwart geldwassen werden eerst onder
de Curaçaose vlag uitgevoerd in opdracht van Nederland.
Maar in het tijdperk heer Schotte kwam Nederland erachter dat dit
onstabiel is geworden en zo moesten de heren Schotte en Wiels opgeruimd worden (bewijzen in handen) en de gang van overname in
werking wordt gezet!
PAR moest de zaken gaan “regelen” en dat zien we door een illegale
noodwet die tegen vele verdragen indruist maar ook het blindelings
accepteren van de Coho!
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Nu de bevolking massaal “Nee” heeft gezegd tegen deze dictatoriale
partij rest er niets anders dan in de laatste kleine 2 maanden zoveel
mogelijk zieken te kweken en personen op te ruimen! “WEG MET DE
LOKALEN” is opdracht no 1 is van Nederland aan Rhuggenaath. Ons
eiland moet met alle spoed geheel vernederlandst worden zodat Nederland hun handel kan door blijven voeren onder eigen vlag!
Zolang we het dodelijk vaccin en de fake corona blijven doorvoeren en
meegaan aan een illegale tegen de mensheid gestelde Lock Down, zal
inderdaad de bevolking sterk uitgedund worden! De cijfers worden al
opgevoerd en de angst wordt gezaaid!
Mensen, weigert de Lock Down en het smerige Nederlandse PAR spel!!
Landen en Amerikaanse staten, die alles wat corona is hebben geseponeerd, draaien nu weer met een 100 % economie en dan hebben we de
aalmoes en Coho NIET nodig!!!
Ben benieuwd hoe sterk heer Pizas is en bedreiging van de kogel vanuit
Nederland (zie heer Wiels) gaat accepteren, zie huidige aanslag al op
hem!
MKK Curaçao
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel/WhatsApp: +59995603914
Written 24-03-2021

- The new world-

227

Article 1822
SHAME ON YOU CMC
Vreemde zaken in CMC
Interne medici vrezen voor het leven van heer Pisas maar ook het leven
van vele personen die verblijven in het CMC.
Personeelsleden van het CMC hebben gisteren diverse meldingen gemaakt bij MKK van een ziekte die dodelijk is en niet past in het coronabeeld wat er wereldwijd heerst. Men is op de hoogte van de diverse
mutaties van Covid maar daar valt het ziektebeeld niet onder, tot dusver
als men kan bepalen.
Men weet niet in hoeverre dat deze situatie heer Pisas zal beïnvloeden
maar ook niet die patiënten die nu op de diverse afdelingen liggen!
Het is triest dat, via bezorgde werknemers, stiekem naar buiten moet
worden gebracht dat het niet pluis is in het CMC en dat mensenlevens in
gevaar worden gebracht om de waarheid te verzwijgen. Erger nog, het
CMC is filmpjes aan het verspreiden met noodoproepen in verband met
de corona mutatie. Het CMC lijkt meer op een angstkwekerij instantie
dan een instantie die eerlijk en open informatie verschaft. Blijkbaar lapt
deze instantie ook hun medische eed aan hun laars en spant patiënten
voor een karretje om angst te verspreiden! In plaats van maatregelen
te gaan nemen voor de veiligheid van patiënten is men de mensen in
paniek aan het brengen!
Enkele van de bezorgde medische medewerkers, die hun eed nakomen,
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hopen dat er in een onderzoek duidelijkheid gaat komen.
“Vele levens zijn momenteel in gevaar in het ziekenhuis en iedereen blijft
zwijgen, erger nog men zaait extra paniek” was een van de opmerkingen.
MKK
John H Baselmans-Oracle
Written 25-03-2021

Article 1823
Publicatie 010320121
“MRA veranderd DNA”
Bombshell moderna chief medical officer admits mrna alters dna
12 march 2021
Several prominent physicians, doctors, Sons of Liberty Media Health
and Wellness expert Kate Shemirani, her colleague Dr. Kevin Corbett,
and I have postulated that the current experimental mRNA injection for
coronavirus, aka COVID-19, could alter one’s genetic code or DNA.
Bill Gates stated it, which was included in my video “Human Genome
8 and mRNA Vaccine” on Brighteon.com. It is one reason the term
“experimental human genome altering mRNA injection” has been used
to describe the jab being foisted onto the mostly unsuspecting public.
While many in the media, Dr. Anthony Fauci and his merry band of
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chronic liars, and “fact checkers” have declared this claim as false, a
video of a TEDx Beacon Street talk by Tal Zaks, chief medical officer
of Moderna, Inc., one pharmaceutical company manufacturer of the
experimental mRNA technology injection, confirms mRNA injection for
COVID-19 can change your genetic code or DNA. This TEDx Beacon
Street talk occurred in 2017. H/T to YouTube channel Silview Media
Backup Channel.
Zaks calls it “hacking the software of life”. In the first minute of the
video Zaks states, “we’ve been living this phenomenal digital scientific
revolution, and I’m here today to tell you, that we are actually hacking
the software of life, and that it’s changing the way we think about prevention and treatment of disease.” [Emphasis mine.] He even repeats
that they (Moderna) think of it like an operating system, which the
Moderna website indicates as “Our Operating System”.
https://thewashingtonstandard.com/bombshell-moderna-chief-medicalofficer-admits-mrna-alters-dna/
Written 27-03-2021

Article 1824
Publicatie 020320121
Antilliaanse Genocide onder Gerstenbluth en de diverse eilandelijke
minister-presidenten
Sinds enkele weken zien we dat na het starten van een vaccin er een
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ware veldslag is ontstaan onder de bevolking.
In eerste instantie meende heer Gerstenbluth dat hij boven god stond
en de natuur. Dat door alsmaar de bevolking op te sluiten en te separeren. Met die onnodig bewezen acties zou het “Covid” (lees griepvirus)
minder kans hebben. In de medische rapporten en publicaties, gestuurd
naar deze man, hebben we geprobeerd aan te tonen dat het beste geneesmiddel is de natuur haar weg te laten gaan en weerstand opbouwen.
Helaas meneer Gerstenbluth is niet geïnteresseerd in publicaties van zijn
collega’s en professoren en luisterde naar Nederland die de eilandelijke
bevolking wil uitdunnen!
Ruim een jaar lang worden mensen hun vrijheden afgenomen en veel
fake, achterhaald nieuws op de bevolking afgevuurd. Buiten dat was er
een ware heksenjacht op die mensen/ instanties die zaken publiceerden
wat aantoonden dat deze man werkelijk meewerkt aan het opruimen
van mensen!
En jawel 24 februari werd na vele leugens en alsmaar aangepaste verklaringen in persconferenties door deze man en zijn minister-presidenten
ook nog het manipuleerbare vaccin ingezet waar Tal Zaks, (chief
medical officer of Moderna, Inc.) zelf verkondigde dat het MRNA het
DNA beetje bij beetje verandert en het menselijke leven manipuleert!
(zie posting 01032021)
Ondanks de uitspraken van een van de grote 0ntwerpers van vaccins en
de vele professoren, wetenschappers en doctoren meende heer Gerstenbluth het “virus” tegen te kunnen houden of de schade te beperken! O,
wat was deze man trots op de TV maar niemand vroeg zich af hoe de
cijfers gemanipuleerd werden en nu nog worden! Vergeet niet dat de
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huidige cijfers opgevoerd zijn (zie aan aantal testen) en nu de mensen
een angstgolf over hun heen krijgen.
Ondertussen zien we bij die landen die de natuur haar weg heeft laten
gaan, dat deze landen en staten weer allemaal bewoners hebben waar
het virus geen vat meer op heeft en de economie weer 100% draaiende
is! Alleen de reeds al zieke zwakke mensen staat men extra bij met een
Covid kuur die simpel is en werkt. Ook deze kuur wordt tegengehouden
in zowel Nederland als de eilanden, er is dan namelijk geen verdienste
meer!
Maar onze expert heeft eilanden gekweekt, waar gezien de explosie
en alle testen, alleen maar zieke, zwakke en niets wetende zielen gekweekt worden. Mensen die geen weerstand hebben simpel omdat ze
de regels gevolgd hebben van een groepje zeer gevaarlijke mensen die
de bevolking aan het opruimen is. Dagelijks zijn er nu dode mensen,
mensen zwak en ver van de natuur met een zeer laag immuunsysteem!
We zijn nu ruim 1 jaar bezig met mensen alles af te nemen maar wat
het ergste is, heer Gerstenbluth en zijn team heeft bij de meeste mensen
ook het immuunsysteem verzwakt door iedereen een kapje verplicht te
laten dragen! Een verplichting die alle longziektes verklaren maar ook de
infectieziektes, het opwekken van kanker en impotentie! ALLEMAAL
bewezen feiten wat deze groep BEWUST achterhoudt voor iedereen!
Bewust grotere groepen vermoorden noemt men “genocide” en dat is
nu gaande onder team Gerstenbluth en zijn minister-presidenten!
We hoeven het u niet te vertellen dat het strafbaar is en nu dat alle bewijzen binnenstromen en verzameld worden, zal het dossier gemaakt
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worden. Helaas zal dat de honderden doden niet meer terugbrengen.
JH Baselmans-Oracle
MKK International

Written 28-03-2021

Article 1825
Publicatie 030320121
Waar zijn alle vaccindoden gebleven?
Waarom geen cijfers van de opgenomen en overleden personen die hun
eerste en tweede vaccin hebben gekregen en daarom niet meer onder
ons zijn?
Uit vele bronnen vernemen we dat op Curaçao en de andere eilanden
vele gevaccineerde mensen ernstig ziek zijn geworden van hun eerste
en of tweede vaccinatie.
Het wijst erop dat er lokaal alles aan gedaan wordt om het aantal overleden personen ten gevolge van de dodenspuit te verdoezelen!
Enkele worden vernoemd als zijnde aan corona overleden.
De verantwoordelijke personen zijn in de verste wegen niet te vinden
en houden zich muisstil!
- The new world-
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De eerste fase van het uitdunnen is lokaal begonnen. Geweldig dat er
klokkenluiders en aangevers zijn die ook deze leugens niet meer kunnen verkroppen. Mensen die hun familieleden in het onbekende zien
verdwijnen.
MKK International
Tweede boodschap vanuit MKK
Is het u opgevallen de cijfers die dagelijks gepubliceerd worden?
Rekenen is geen sterk vak bij de covid medewerkers.
Als je de dagelijkse schema’s langs elkaar zet, verspringen er nog wel
cijfers of verdwijnen er positieven en dan weer zieken uit het ziekenhuis.
MKK International
Oproep aan alle mensen van deze MKK nieuwshoek
SVP NIET posten alhier, dit is een informatieve MKK nieuwshoek.
Heb je iets te zeggen of schrijven doe dat naar WhatsApp +59995603914
Written 29-03-2021
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Article 1826
Publicatie 040320121
De vaccinatie leugens van onze epidemioloog
Gisteren werden we geattendeerd op een uitleg over de vaccinaties op
het eiland Curaçao door onze epidemioloog.
Eerlijk gezegd moesten we meerdere malen lachen om hoe deze man
draait om de leugen heen. Ook werd meerdere malen aangegeven NIET
te luisteren naar de berichten in sociaal media want die waren niet juist.
EN DAT KLOPT! We luisteren ook niet naar deze berichten maar we
lezen medische rapportages, uitspraken van professoren en vele specialisten en doctoren!
Zij hebben allemaal één verhaal: Blijf weg van het gevaarlijke vaccin!
Vele van deze mensen weigeren zelf het vaccin te nemen wat al veel zegt.
Maar er was een andere kronkel in deze man zijn verhaal. Het vaccin
maakt mensen niet ziek en zeker niet laat hen sterven! Nu, gaat dat
vertellen aan die familieleden van de reeds vele gestorven vaccinatieslachtoffers.
Een andere kronkel is dat er geen virus ingespoten wordt!! Nu, wie beweert dat heer expert? Het is het mRNA (messenger RNA) in dit vaccin
wat het immuunsysteem extra belast en een scheve balans geeft tussen
het DNA en het deeltje mRNA waar het virus aanwezig is!
Over valse voorlichting en vals beschuldigen gesproken.

- The new world-

235

Mensen worden ernstig ziek en leggen het loodje, simpel daar het immuunsysteem compleet de weg kwijt is en te veel en te hard moet werken
om het lichaam op gang te houden.
Mensen, ziet simpel de cijfers en zo ook de zelfs gemanipuleerde lokale
cijfers sinds de start van het vaccineren op Curaçao. Vanaf die dag stijgen de cijfers. NIET door een nieuwe variant (er waren al 3 varianten
ruim voor de vaccinatie) maar simpel door het rommelen met het DNA
via het mRNA.
Laat je je niet ziek maken en ga niet mee in de medische leugens van
die mensen die kapitalen verdienen door u BEWUST ziek te maken.
John H Baselmans-Oracle
MKK international
Written 30-03-2021

Article 1827
Publicatie 050320121
HET EINDE VAN DE CORONA FARCE IS IN ZICHT!!
Rechtbank België:
“Rechtbank eist schrappen corona maatregelen België in 30 dagen”
Steeds meer gaan rechtbanken inzien dat regeringen van de diverse
landen illegaal bezich zijn.
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Zo zie je dat Florida als 22 staat nu ook alle corona regels heeft afgeschaft en is het je immuunsysteem die het afweer verzorgd tegen dit
virus. Zo zijn er vele landen die ook alle regels geschrapt hebben en
waar de economie weer aan het oppakken is.
Wanneer gaat de rest van Europa maar ook onze eilanden stoppen met
deze nachtmerrie?
MKK International
Written 31-03-2021

Article 1828
Publicatie 060320121
Rhuggenaath en Gerstenbluth de weg kwijt
We hebben de persconferentie mogen aanhoren waar de ene naar de
andere leugen verkondigd blijft worden door deze heren.
Na de datum van het starten van de vaccinatie is de ellende en grote
uitbraak gekomen (zie uw eigen cijfers). De Engelse versie was er al 2
maanden van tevoren! Zie uw eigen verklaringen.
Verder, MKK beweert niet dat het virus ingespoten wordt maar dat
het, zoals de wetenschappers en de bijsluiter zelf aangeven, het mRNA
wordt ingespoten om de weerstand op te krikken. Mensen hebben een
weerstand wat het lichaam zelf bepaalt en als je dan gaat knoeien met
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het immuunsysteem door extra mRNA in te spuiten, maak je het lichaam
ziek en bezwijkt het! Ook de vaccinatie ontwikkelaars geven aan dat het
gevaarlijk is mensen te injecteren als ze onderliggende ziektes hebben.
De overleden personen blijken merendeels, volgens interne CMCinformatie, ALLEN gevaccineerde te zijn geweest of onderliggende
ziektes hadden!
Buiten de opgekrikte cijfers die u vandaag toont, is er een zware bangmakerij campagne bezig en dat met nog eens een dosis dreigementen!
Walgelijk als je dan zegt “we willen de mensen niet in paniek brengen”!
Als deze heren zo doorgaan dan zullen zij zeker de consequenties
moeten gaan dragen en vast hun advocaten scherp moeten stellen als ze
voorgedragen worden voor misleiding, dood door schuld en handelen
tegen vele internationale verdragen en de artseneed van Hippocrates.
Het loopt uit de hand want zelfs in een dictatoriaal land worden bepaalde
mensenrechten nog gerespecteerd. Rechten die u met alle voeten treedt!
Vreemd is ook dat deze heren TOTAAL NIET geïnformeerd zijn wat er
elders gaande is op de wereld. Ondanks de hoge cijfers zijn er al vele
landen maar ook 22 Amerikaanse Staten gestopt met ALLE corona
regels! Dat omdat gebleken is heren Rhuggenaath en Gerstenbluth, dat
het natuurlijk opkrikken van je weerstand (immuunsysteem) het beste
medicijn is! Ook is gebleken dat, als je in het afgelopen jaar geen corona
gehad hebt, je ook geen drager kan zijn omdat je immuunsysteem een
anti tegen het virus heeft! Zo is dit gepubliceerd door wetenschappers/
specialisten in hun rapport! Ook stellen vele medici “vaccineren is
overbodig daar grootste deel van de bevolking al immuun is”!!
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U weigert nieuwe inzichten te hanteren! Nee, u speelt liever dictator
en viert bot op die mensen die eerlijke ware informatie verspreiden!
Wij als MKK zullen blijven publiceren totdat het volk wakker gaat
worden en in gaat grijpen! Het is wel dat u 160.000 mensen belazert en
gevangen houdt door hen vele vrijheden af te nemen!
Mensen staat op de emmer is NU overgelopen!
MKK International
Written 31-03-2021

Article 1829
Publicatie 070420211
Catastrofe Curaçao door onkunde
April 2020
De maand dat wij als MKK een brief stuurden aan de heren Rhuggenaath en Gerstenbluth en Nederlandse regering over het invoeren van
de steeds oplopende beperkingen en komende lock downs.
Onze lokale spelers voelden de macht en hebben dat, nu een jaar later,
geheel uit de hand laten lopen. Wij als MKK waarschuwden voor het
opsluiten van mensen en separeren van de bevolking. O wat was de
epidemioloog toch trots! Door alle menselijke rechten af te nemen dacht
hij de cijfers laag te kunnen houden. Althans dat liet hij ons geloven!
- The new world-
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De ware cijfers waren anders maar we mochten geen toeristen missen.
We hebben diverse rapporten naar deze heren gestuurd die aantonen
dat het tegenhouden of onderdrukken van een virus een ware catastrofe
gaat veroorzaken.
In een vervolgbrief hebben wij als MKK vanuit onze internationale
medische contacten er op aangedrongen om zeker niet te gaan manipuleren met een virus. Ondanks dat legde deze lokale expert en zijn maatje
dictator alle waarschuwingen naast zich neer en meenden dat ze het o
zo goed deden! Ze deden het zo goed dat sinds men in febr. 2021 met
de vaccinatie startte vele mensen begonnen te sterven! Sterven omdat
men de natuur niet haar werk laat doen en meende een god te kunnen
spelen die zaken kan manipuleren.
In onze ogen maakt dat dat de 2 verantwoordelijken simpel moordenaars zijn die wisten dat het fout moest gaan maar alles aan deden om
de mensen hun immuunsysteem af te breken door de bevolking zoveel
mogelijk gesepareerd te houden en met mondkapjes te beginnen en dat
nog wel in de tropen.
Nu janken deze moordenaars en verwijten het aan een Engels variant
waar wij als MKK al eind vorig jaar lieten weten dat er 4 varianten op
het eiland zijn! Ook werden alle noodsignalen verzwegen en dat blijkt
wel uit de verklaringen van CMC-personeel die al lang aan de bel trok
maar geen gehoor kreeg (zie postings).
In onze artikelen kunt u de publicaties zien die er gedaan zijn en waar
gewaarschuwd werd vanaf eind 2019. Er werd meerdere malen aangetoond dat de heren compleet mis zaten met hun bestrijding.
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We schreven nog “een virus is NIET tegen te houden”.
En zo hebben we nu honderden (eerder naar de duizend) doden te gaan
door toedoen van ego, macht en onkunde!
MKK International
Written 01-04-2021

Article 1830
Publicatie 080420211
Catastrofe Curaçao door onkunde 1
dat tegen alle wereldverdragen en diverse wetten in!
(zie bijgevoegde brief)
We noemen even enkele van die wetten en artikelen op:
CMC HANDELT TEGEN DE RAAD VAN EUROPA resolutie
2361/2021
“Verbod op verplichte vaccinatie”
CMC HANDELT TEGEN Grondwet
Artikel 11: “Onaantastbaarheid lichaam”
CMC HANDELT TEGEN Grondrechten Curaçao
Artikel 1
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Artikel 11
“Ieder heeft, behoudens bij of krachtens landsverordening te stellen
beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”
CMC HANDELT TEGEN VN rechten van de mensheid
Artikel 13 en 30
CMC HANDELT TEGEN Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens
CMC HANDELT TEGEN De Code van Neurenberg
Artikel 1
CMC HANDELT TEGEN HUN EIGEN Eed van Hippocrates
Vanmorgen kregen wij als MKK een opmerkelijke brief binnen.
CMC verplicht vaccinatie voor hun medewerkers maar ook voor hun
vrijwilligers!!
Ja…. TEGEN alle wetten en regels in denkt deze medische instelling
boven god, wet en verdragen te staan.
We hebben als MKK ondertussen de brief en de vele wetten en regels
naar diverse organisaties gestuurd zoals UNICEF, VN maar ook de
regeringen die dit toelaten lokaal maar ook vanuit Nederland, want wij
kunnen ons niet voorstellen dat Nederland toelaat dat een experimenteel
vaccin VERPLICHT ingespoten mag worden bij mensen!
CMC is een duidelijke criminele organisatie die lak heeft aan wetten en
regels en het gaat tijd worden dat ook op onze eilanden gehouden gaat
worden aan internationale regels en verdragen.
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Als verder aantekening is vanuit Nederland de melding gekomen dat
1 Curaçaose verpleegster 4 uur na de vaccinatie is overleden! (Viruswaarheid 2 apr 2021)
Een kleine kanttekening:
Deze persoon moet zich melden voor vaccinatie 2020!! Zo nauwkeurig
werkt men dus vanuit een medische instelling waar levens aan verbonden zijn!
MKK International
J.H. Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Curacao
Tel/whatsapp +599 9 560 3914
Written 04-04-2021

Article 1831
Publicatie 090420211
Catastrofe Curaçao door onkunde 2
Het China model
Hoe we het ook draaien en wenden het gehele Corona verhaal heeft
NIETS te maken met een virus.
Buiten de niet werkende testen maar ook mondkapjes en een experi- The new world-
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menteel vaccin is het enige wat er wel duidelijk is, de agressie onder de
politiek en bevolking door het afnemen van vrijheden, rechtbanken die
geen recht spreken en het totaal niet respecteren van verdragen, wetten
en regels door het systeem.
We kunnen duidelijk zien dat er een oppermacht is die zelf de lakens
uitdeelt op onze eilanden.
Rhuggenaath en zijn Gerstenbluth zijn enkel simpele gemanipuleerde
omgekochte zielen die doen wat hun gezegd wordt en komen met gemanipuleerde en valse cijfers.
Als we de vele handelingen van mensen hun vrijheden maar ook rechten
afnemen, naast de wereldsystemen leggen, zien we dat Wuhan in China
niet voor niets het middel en startpunt was van de gehele pandemie.
Beschreven in het boek “Project Corona/Covid 19” werd al duidelijk
hoe alles in elkaar gezet is. Al jaren toonde ik ook al aan dat China de
wereldmacht over gaat nemen maar dat kunnen ze alleen doen als ze
de 7 miljard mensen op één lijn hebben! Dat hoeft niet vrijwillig want
via de techniek is elk individu te volgen, plus- of minpunten te geven
en te elimineren. Iets wat China al jaren deed en nu doorvoert naar eik
land en eiland van deze wereld!
Zie de opkomst wereldwijd van de techniek, de spionage al jaren via
modems en ONT’s! Maar zie ook dat China de gehele financiële wereldmarkt in handen heeft. Geen land heeft geen schulden bij China en
op elke plaats op de wereld zitten wel chinezen als zijnde “handelaren”.
Het “China model” is ingetreden en we zien dat reeds in Europa die al
hun burgers als slaven onder dwang houden en doen geloven dat het
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morgen beter zal worden.
-Hoe noemde men het dragen van de onzinnige mondkapjes? “Gedragsexperiment!
-Waarom iedereen een test laten doen die niet geschikt is voor corona?
Wat in werkelijkheid is DNA en informatie vergaren.
-Het opdoeken van vele banken en bedrijven omdat ze geen staatsbedrijven zijn!
-Het invoeren van een Corona paspoort om te bepalen waar je je mag
bevinden of niet!
En zo zien we dat in een jaar tijd de wereld in handen is van China. We
zien dat regeringen niets te zeggen hebben, kerken beperkingen opgelegd
krijgen en zelfs het Vaticaan in zwijgen is gehuld.
Wanneer beseffen mensen dat we deel geworden zijn van China en we
onder een zwaar communistisch systeem verder moeten gaan leven.
Iedereen die tegen is, zal het zwijgen opgelegd worden, vermoord worden of voorgoed verdwijnen in “Femakampen”.
Ga wakker worden al is het te laat, het China model heeft alles al in
handen maar dan zie je met open ogen hoe naïef en blind de mensheid
is geweest in de 21ste eeuw.
John Baselmans-Oracle
MKK International
Written 05-04-2021
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Article 1832
Publicatie 100420211
Zijn de doden op Curaçao wel Coronadoden?
Twee zeer belangrijke vragen
1/ Welke Patholoog bepaalt op Curaçao dat iemand een Covid dode is?
2/ “Death rates skyrocket in Israel following Pfizer experimental COVID “vaccines”
Het is ongelofelijk hoe gemakkelijk men lokaal nu elke overleden persoon de stempel “Corona dode” geeft!
Zoals de medische wereld van de pathologie zelf aangeeft:
“Een huisarts/specialis kan onmogelijk zien aan de buitenkant waar een
patiënt is aan overleden”. “Dodencijfers RIVM kloppen niet!”
Dat er vreselijk gesjoemeld wordt met cijfers lokaal is duidelijk want
dat zie je als je alle dagelijkse tabellen naast elkaar legt! Rekenen is duidelijk geen sterke kant van die persoon die dagelijks de cijfers ophoest!
Ook is het ongelofelijk dat er, met het constateren van een dood, zo
gerommeld wordt om blijkbaar meer Nederlands geld en steun in het
laadje te krijgen! Duidelijk is dat alles draait om geld en “hoe meer
positieven hoe harder de kassa rinkelt”!
Verder heeft men kennelijk ook moeite met de werkelijk zieke mensen
te registreren. Het blijkt dat er wel diverse positieven zijn maar ZEER
WEINIG werkelijke zieke mensen! Positief zijn is nog niet ziek zijn!
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Ook hier weten de lokale medische wereld maar ook de overheid de
schijn op te houden dat de bevolking van Curaçao geheel op sterven
ligt en het hoogste staat op de wereldranglijst!
Geld, geld en nog eens geld en ondertussen een gehele economie afbreken om nog geen 50 doden (elk jaar normaal 120 doden in deze tijd),
niet van corona maar ook vele andere onderliggende ziektes, op een
bevolking van 160.000 mensen die moeten boeten voor een kortzichtig
en corrupt spel genaamd Covid!
Nogmaals de vraag:
Welke Patholoog bepaalt op Curaçao dat iemand een Covid dode is?
Waarom dit belangrijk is, zie deze patholoog
https://youtu.be/mqkWOBJS4xY
Vraag twee:
Waarom komt er nu officieel via Israëlische kanalen dit naar buiten:
“Foreign Affairs Intelligence Council
Death rates skyrocket in Israel following Pfizer experimental COVID
“vaccines”
We zien lokaal duidelijk dat de ellende begonnen is bij het starten van de
lokale vaccinaties! Cijfers overal te zien en te lezen! En nu wil men een
gehele bevolking totaal ziek maken met een vaccin die ook al bekend
is dat deze niet langer werkt dan 6 maanden!
We zullen nooit antwoord gaan krijgen van de instanties en de verantwoordelijken maar dat zegt alleen dat door hun negeren we hier bewezen
zien wat er werkelijk gaande is en wij burgers hier tegen alle verdragen
in, de dupe van zijn!
- The new world-
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John H Baselmans-Oracle
MKK International
Written 06-04-2021

Article 1833
Curaçao definitief naar zijn moer
Door wederom de totale economie stil te leggen en geen bijstaan financieel door Nederland, is nu definitief Curaçao afgegleden naar de
status van een Haïti.
Het is simpel niet meer te rijmen dat men lock downs afkondigt terwijl
de meeste landen en zelfs Nederland ondanks de hoge cijfers aan het
versoepelen zijn! Nee, zeggen Curaçaose experts, iedereen is aan het
sterven en dat doen we in een algehele afsluiting van de buitenwereld.
Want laten we eerlijk zijn 50 doden op 160.000 mensen is alarmerends,
zeker als in dezelfde maanden in andere jaren er 120 tot 150 mensen
stierven!
Om betere overdreven cijfers te krijgen, laten we iedereen hutje mutje
buiten in de kokende zon staan gezellig kletsend en zo een heerlijk
dagje “prik halen” en boodschappen doen. Natuurlijk allemaal op de
dag dat je auto het goede lotnummer bezit! Een Pfizer/BioNTech prik
die na soms enkele minuten vreselijke hoofdpijnen veroorzaken en als
je geluk hebt wat later met spoed naar het ziekenhuis gebracht wordt
met een luxe ambulance omdat de reactie zo hevig is dat je lichaam zegt
“f..k you” ik weiger dit gif!
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Hoe rijm je dat je mensen op elkaar laat staan bij prikcentra’s, maar
ook nog bij de weinige winkels die open zijn om zo zogenaamd het
samenscholen tegen te gaan? Nog dommer, zetten we mensen expres
op elkaar om ze op die manier in een nog groter gevaar te brengen!
Curaçao is gezonken, geld is op, geen toerisme, geen geldtransacties,
gokwereld stil. Het enige wat nog rest zijn mensen die zo bang zijn
dat ze als belachelijke apen met dubbele mondkapjes buiten in de zon
lopen. Buiten op een kluitje staan, alles omdat er een domme regering
en haar epidemioloog is die mensen mentaal, psychisch en fysiek totaal
de ondergang in werken! Hersen gespoelde wezens zonder werk, zonder
toekomst, zonder een gezond leven, afgenomen door een stel dictators.
Curaçao is heengegaan door eigen stommiteiten en angsten.
R.I.P. Curaçao
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel/WhatsApp +59995603914
Written 06-04-2021
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Article 1834
Publicatie 110420211
Placebo voor bekende personen
Is het u niet opgevallen, al die lokale bekende mensen en politici die allen
vooraan staan om vaccin 1 en 2 te krijgen en met een lachend gezicht
zeggen dat het “veilig” is en ze geen bijwerkingen voelen?
KLOPT want wat blijkt…..
De meeste van die fotomodellen krijgen NaCI of te wel “fysiologische
zoutoplossing” ingespoten!
Wapperend met het vaccinatiebewijs worden deze leugens de wereld
in geholpen en de goed gelovige krijgen het giftige gevaarlijke vaccin
ingespoten waarvan al diverse mensen lokaal door zijn gestorven maar
vele ziek thuis liggen met de nodige reacties en ongemakken!
Mensen, laat u niet belazeren, open uw ogen en stap uit deze nachtmerrie.
John H Baselmans-Oracle
Written 07-04-2021
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Article 1835
ZWARTE BLADZIJDE IN DE MENSHEID!!
Mensenrechtenhof: land mag vaccinatie verplichten
STRAATSBURG - Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
oordeelt dat landen hun burgers kunnen verplichten zich te laten vaccineren. Bijvoorbeeld als de situatie, zoals tijdens de coronapandemie,
er om vraagt.
Het hof in Straatsburg sprak zich uit over de vaccinatieplicht die in
Tsjechië geldt. Kinderen moeten daar tegen negen ziektes worden
ingeënt. Ouders die weigeren, riskeren een boete. Hun kind mag soms
niet naar de kleuterschool.
Mensen hebben in principe recht op respect voor privé-, familie- en
gezinsleven, stelt het mensenrechtenhof. Maar landen hebben veel
ruimte om te beoordelen of het nodig is om dat recht op dit punt wat in
te perken. Tsjechië blijft daarbinnen, is de slotsom.
Belangrijk
Die uitspraak is belangrijk voor de inentingscampagne tegen het coronavirus, denkt mensenrechtendeskundige Nicolas Hervieu. Het hof
schept zo wat ruimte voor een eventuele verplichte coronaprik, meent
de Franse jurist. Hij wijst erop dat het hof het principe onderschrijft dat
van minder bedreigde groepen gevraagd kan worden zich te vaccineren
om zo kwetsbaren te beschermen.
Bron: ANP
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Commentaar:
Even ben ik stil:
Dit heeft te maken met het gegeven dat met je geboorte je vader en
je moeder je bij de gemeente inschrijven als zijnde geboren! Met die
inschrijving word je geregistreerd als een bedrijf van het land waar je
woont. Zo ben je “bezit” van het land en mag het land geld lenen via
jouw coöperatie!
We gaan daar nog later verder op in, maar we zijn nu definitief slaven
van de grote macht!
R.I.P. Mensheid
Written 08-04-2021

Article 1836
Honderden meters lange rijen en samenscholing
Geloofwaardig moet het zijn dat, als je de “magische spuit” tweemaal
hebt gehad, dat je dan het levensgevaarlijke dodelijke virus, wat nog
steeds niet is geïsoleerd en bepaald is, de baas bent!! Mooier nog je
krijgt je “vrijheid” terug!!
Niets is minder waar: Let wel, U moet 2 vaccins nemen per half jaar
en dus 4 maal in de rij staan om de schijnheiligheid van een optimaal
immuunsysteem. Over 6 maanden weer in de rij met 125.000 mensen
voor de goddelijke spuit! Dat uw leven lang!
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Anders…… gaat u dood volgens de experts!!
We worden in een schijn lock down gehouden waar we niet met elkaar
mogen praten, niet elkaar aan mogen kijken want anders zal het monster
toeslaan! 160.000 mensen worden door 52 doden (normaal is dat 120
tot 150 doden) en een paar positief geteste personen, via een test die
niet geschikt is om Covid te bepalen, gevangengehouden! Daarnaast
zien we dat mensen in vliegtuigen en in busjes gepropt worden, maar
ook in de lange rijen staan in de kokende zon voor de goddelijke prik!
Honderden meters mensenmassa op elkaar, broeiend in de kokende
zon, wat kletsend en hopend dat ze de uren wachtend levend er vanaf
brengen! Dan binnen aangekomen, zit je in de klas waar de “gif wagen”
langs je rijdt om het experiment te starten. De spuit wordt gezet en dan
gaat men verder om te kijken of je bezwijkt! Bezwijk je, kassa, handen
wrijven, hup stempel “covid zieke” en snel gegevens doorsturen voor
weer een extra covid persoon waar veel geld voor binnen gaat komen!!
Hoe belachelijk en ongeloofwaardig is de lock down terwijl men wel
pretendeert dat er geen virus is tussen die mensenmassa op de aangewezen plaatsen zoals; supermarkets, prik centra, test locaties, ziekenhuizen,
vliegtuigen en busjes!!!
Een strand, een open zee, open lucht om mensen een natuurlijk immuunsysteem te laten ontwikkelen is verboden en wordt men voor
geverbaliseerd. Maar men mag wel mensen in de zon, lange rijen en
gif in spuiten voor een beloofde vrijheid die er NOOIT meer zal komen
onder deze dictators.
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John H Baselmans
Dokterstuin 237
Written 08-04-2021

Article 1837
VACCIN NIET VERPLICHT
Persbericht Europees Hof Mensenrechten
Gisteren na de uitspraak in de zaak “vaccinaties en het land Tsjechische
republiek” werd er uitgesproken dat het land recht heeft om verplicht te
vaccineren! Deze uitspraak druiste in eerste instantie tegen alle verdragen in die om en rond mensenrechten zijn geschreven en aangenomen.
Meteen werd wereldwijd gesuggereerd dat het ook van toepassing kon
zijn op de Covid vaccinatie.
Uit de persverklaring van de 17 rechters blijkt dat het gaat in een specifiek geval om 9 ziektes waarvan men weet dat deze werkelijk bestaan
maar ook vaccinaties die hun werken hebben aangetoond! Die conclusie
konden de rechters uit de vele medische publicaties opmaken en zo
werd het vonnis gewezen.
Maar wat hebben we nu?
Covid-19 is tot de dag van vandaag NIET geïsoleerd en kan dus ook niet
als een virus juridisch geclassificeerd worden. Ook zijn ALLE vaccins
“medische experimenten” en er is geen bewezen werkend vaccin. Dus zo
kunnen de diverse vaccins juridisch niet gebruikt worden in een vonnis.
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Kortom.. het vonnis 08 april 2021 heeft geen betrekking op de Covid
vaccinatie die nog steeds valt onder de resolutie “Verbod op verplichte
vaccinatie” Raad van Europa, resolutie 2362/2021 en NIET verplicht
kan worden daar het een experiment is!
Alles lijkt er op dat er een lichtpuntje is alhoewel ondanks dat worden
er vele verdragen maar ook wetten en regels geschonden op Curaçao
zoals de rest van de wereld.
Dat zowel een virus als de vaccins juridisch niet definieerbaar zijn moet
toch de bevolking tot denken zetten! We vechten door en blijven lobbyen voor gerechtigheid,
MKK International
Dokterstuin 237 Curaçao
Tel +59995603914
De officiële verklaring (pdf) kunt u via mijn WhatssApp opvragen
Written 09-04-2021

Article 1838
Wetenschappelijk is Covid-19 niet bewezen als een Virus!!
Het is een product voor biologische oorlogsvoering
Covid-19 is tot de dag van vandaag NIET geïsoleerd en kan dus ook niet
als een virus juridisch geclassificeerd worden. Ook zijn ALLE vaccins
“medische experimenten” en er is geen bewezen werkend vaccin. Dus zo
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kunnen de diverse vaccins juridisch niet gebruikt worden in een vonnis.
Kortom.. het vonnis 08 april 2021 heeft geen betrekking op de Covid
vaccinatie die nog steeds valt onder de resolutie “Verbod op verplichte
vaccinatie” Raad van Europa, resolutie 2362/2021 en NIET verplicht
kan worden daar het een experiment is!
John H Baselmans-Oracle
Written 09-04-2021

Article 1839
Geachte pers
Ik hier vanuit het AD een foto van onze epidemioloog die zelf lak heeft
aan alle regels en zo ook zijn woord kracht bijzet.
“Het is een zware griep, behandel het ook zo” waren zijn woorden.
Regels die opgelegd zijn als mondkapje, afstand en elkaar niet aanraken
hebben ook volgens zijn gedrag GEEN waarde en zijn er alleen om
mensen het leven en hun toekomst onmogelijk te maken. De gehele
Curaçaose economie is afgebroken en vele bedrijven zullen verdwijnen
dankzij een compleet mislukte aanpak!
Goed is deze foto daar deze juridisch maakt dat de regels dus niet geldend
zijn en als bewijs voorgelegd kan worden bij een rechter!

256

- OMNIS 8 -

Curaçao is gestorven en de laatste klap krijgt men persoonlijk door een
experimenteel vaccin waarvan je elk half jaar 2 spuiten moet nemen en
stukje bij stukje je immuunsysteem afbreekt tot dat je bezwijkt!
Een fijne toekomst
John H Baselmans-Oracle
INTERVIEW
Verder was er gisteren 9 april 2021 een lang interview wat reeds 2 duizend keer bekeken is van 1 uur en 45 minuten met Ingrid in de “opstap”
vanuit Nederland.
Er werd zeer veel besproken en ik heb geprobeerd alles wat er nu gaande
open te leggen.
U bent welkom op deze link https://www.facebook.com/inspirerendegasten/videos/210521050404830
Groetjes John
Written 10-04-2021
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Article 1840
Heren Rhuggenaath en Gerstenbluth aanklagen op “dood
door schuld”
Het gaat tijd worden dat heren Rhuggenaath en Gerstenbluth aangeklaagd worden op:
“dood door schuld”
Dat omdat deze heren blindelings de experimentele weg volgen van een
RIVM die Curaçao ziet als een “experiment”!
Artikel 307
1 Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van
de vierde categorie
2 Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde
categorie.
Dit artikel is op deze heren van toepassing omdat men BEWUST burgers de dood injaagt daar niet gehandeld wordt naar de methodes die
momenteel voorhanden zijn om het Covid-19 virus lokaal te bestrijden
(zie Aruba). Verder leggen deze heren de schuld bij de bevolking maar
in werkelijkheid is meerder malen aangetoond dat er een verband bestaat tussen het huidig toegediende vaccin en de ongehoorde hoge piek!
Deze heren weten dat lokaal nauwelijks Covid-19 aanwezig kan zijn
door de lucht, zon en Aerosolen.
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Deze heren zijn ook op de hoogte van dat veel veroorzaakt wordt door
de airco’s en afgesloten ruimtes!
Deze heren weten ook het belang van vitamine D en negeren elk wetenschappelijk bewezen weg!
Door bewust mensen uit de zon, buitenlucht te houden en zelfs weghouden van stranden, brengt men de bevolking BEWUST in gevaar!
Verder zijn er ook in de lokale wetboeken nog meerdere artikelen waar
deze heren voor het gerecht gedaagd kunnen worden.
Er wordt gedacht aan de artikelen:
Artikel: 163
Misdrijven waardoor de algemeene veiligheid van personen of goederen
wordt in gevaar gebracht
Artikel: 295-296
Opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft of beroofd
houdt
Artikel: 300
Misdrijven tegen het leven gericht
Artikel: 302
Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven
berooft
Artikel: 372bis
Ambtsmisdrijf
De bevolking van Curaçao heeft recht op vrijheid en alle inzet om beschermd te zijn tegen eventueel gevaar. Maar het gevaar is momenteel
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niet het virus maar het wangedrag van deze heren.
MKK International
J.H. Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
+59995603914
Written 10-04-2021

Article 1841
“Ich habe es nicht gewusst”
“I did not know”
Gisteren is de brief uitgegaan vanuit MKK aan heer van Dissel hoofd
RIVM.
Zowel de Universiteit als RIVM hebben het ontvangst bevestigd zo ook
de Nederlandse Regering en de 1-2 Kamer.
Zoals we al verwachtten, zwijgt lokaal zowel Heer Rhuggenaath als
heer Gerstenbluth die alleen via televisie de leugens blijven verspreiden.
Allemaal goed voor de hearing maar ook de processen die in de maak
zijn tegen deze heren en regeringen! In de brief is namelijk duidelijk
gesteld hoor wederhoor en als men dan zwijgt, is het juridisch eens zijn
met het gestelde.
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Het is duidelijk dat het Corona en het vaccin juridisch NIET gebruikt
kunnen worden. Doordat het hoge Europese Hof Mensenrechten en het
Amerikaanse Hof gesteld hebben dat het virus juridisch niet bestaat! Ook
is het vaccin experimenteel en dat maakt dat beide zaken NIET meegenomen kunnen worden in processen maar ook niet in proces-verbalen. De
gehele Lock downs maar ook alle beperkingen hebben GEEN juridische
grond en kan en mag een rechtbank NIET over oordelen!
MKK International
J.H. Baselmans-Oracle
Written 12-04-2021

Article 1842
Brief aan RIVM Nederland
Curaçao 12 apr 2021
Aan:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Ter attentie van de Directeur-Generaal
Prof. dr. J.T. (Jaap) van Dissel
Betreft: Curaçao gebruiken als “Corona test (ei)land”
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Geachte heer van Dissel
We willen ons even voorstellen:
We zijn: MKK International (Movimentu Kontra Korupshon)
Onze woordvoerder is: Johannes Henricus Baselmans
Geboren: Nederland: Aalst Waalre
Woonachtig: Curaçao, sinds 1982
We werken al ruim 39 jaar met de lokale bevolking, kinderleed en
humanitaire zorg en zijn daarnaast bezig tegen corruptie en onrecht op
onder andere het eiland Curaçao.
Doordat we als MKK International dagelijks veel corruptie (ook over de
Covid) naar buiten brengen, wordt onze woordvoerder heer Baselmans
dagelijks bedreigd en is daardoor persona non grata verklaard. De organisatie werkt ondertussen met wereldwijd 18 juristen en 12 advocaten
die allemaal hun bijdragen leveren om een eerlijkere wereld te scheppen.
Er is op Curaçao ondertussen een mega werkloosheid, geen inkomsten,
geen eten en we krijgen dag en nacht als MKK vele meldingen binnen
van mensen die hun leven willen beëindigen, onderlinge ruzies en
bedreigingen, dat omdat de mensen geheel psychisch doorheen zitten.
Ook komen er vele meldingen binnen die aangeven dat de Nederlandse
steun verdwijnt bij de lokale top.
In de duizenden jaren van de medische wereld was een van de medicijnen
en uitspraken van de artsen: “Ga naar buiten de natuur in en vergeet even
de dagelijkse sleur”. De bevolking van Curaçao is dat recht afgenomen
door een opdracht van het Nederlandse RIVM. Dat maakt dat de lokale
bevolking gevangenen zijn en moeten verblijven in hun veelal kleine
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en vervallen huisjes!
Dit alles komt omdat de regering Rhuggenaath met zijn Epidemioloog
heer Gerstenbluth de mensen dag en nacht gevangenhouden in opdracht
van, volgens hun verklaring, RIVM Nederland!
Onder uw bewind zit de bevolking dag en nacht opgesloten thuis. Men
mag 2 maal per week naargelang hun auto nummerplaat, boodschappen
doen en mag er NIET buiten gesport worden, NIET gezwommen, maar
ook NIET werken in de openlucht en wordt men letterlijk en figuurlijk
in hun huizen opgesloten. Dat omdat RIVM Nederland dit opgedragen
heeft volgens de lokale verantwoordelijken!
Ondertussen is er GEEN werk meer voor de mensen, is er GEEN eten
en de eilandelijke economie staat, volgens de heren door uw toedoen
op “nul komma nul”!
Curaçao is dood zowel economisch als de lokale bevolking!
Erger nog is dat de bovengenoemde lokale verantwoordelijke heren ons
als MKK geen toestemming geven om humanitaire hulp te verlenen! Wij
als MKK laten ons dat niet opleggen en de MKK-medewerkers gaan
ondanks het verbod toch de noodroepen uitzoeken maar ook bezoeken
en helpen al is dat volgens de heren tegen de wet in! Deze 2 heren
en hun volgers zijn geheel de weg kwijt en weigeren ook nog dat er
mensen geholpen worden die in nood zijn! Ondanks dat alle wetten en
internationale verdragen zeggen dat wij als MKK mensen humanitaire
hulp mogen verlenen zijn deze heren zo dolgedraaid dat ze als dictators
onder de vleugels van RIVM Nederland handelen en alles verbieden
onder een zogenaamde noodwet!
- The new world-
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Opvallend is dat de Nederlandse situatie van weer en temperatuur geheel anders is dan die van het eiland Curaçao! Ondanks dat gebruikt u
het Nederlandse Covid model op het eiland Curaçao! Ondanks de vele
wetenschappelijke rapporten lijkt het er geheel op dat u als RIVM geen
wetenschappelijke bewijzen wil zien en zeker niet naar handelen!
Daarom is het tijd geworden dat deze mensen vervolgd gaan worden met
als aanklacht “dood door schuld”. Want niet alleen de vreemde medische
behandelingen hebben reeds lokaal 62 doden opgeleverd maar buiten
de, volgens hun, Covid doden zijn er vele zelfmoorden en mensen die
thuis in eenzaamheid bezwijken en er niet geholpen mag worden!
Doordat deze 2 heren volgens opdracht werken is het in onze ogen
eerst correct dit alles aan u en verantwoordelijke Nederlandse minister
voor te leggen. Voordat we verder gaan om het onrecht aan te pakken
en laten beoordelen door de nodige commissies en organisaties. Nee,
niet alleen juridisch maar ook via de internationale politiek en de vele
instanties die voor mensenrechten staan.
Als u ons als Curaçao als “test gebied” behandelt (woorden uit uw
gelederen), hoe denkt u op welke naam al de onnodige doden worden
beschreven in de geschiedenisboeken?
Curaçao is duidelijk een “test eiland” want de overige eilanden hebben
bij lange na niet de door u opgelegde harde maatregelen! Bijvoorbeeld
het eiland Aruba 30 km verder heeft al zelfs 40 duizend toeristen mogen
verwelkomen en is een bloeiend eiland! Alles wijst erop dat het gaat om
een test dat u wil kijken hoe een (ei)land zonder economie kan blijven
bestaan en hoe slaafs een volk blijft! Deze test is duidelijk gaande, zeker
als de regering alle humanitaire hulp afsnijdt en zorgt dat de mensen in
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totale waanzin brengt.
Kort en overzichtelijk alles voor u op een rijtje van de volgende opdrachten die RIVM Nederland (volgens de heren Rhuggenaath en
Gerstenbluth) oplegt.
De volgende zaken zijn onder uw opdracht nu lokaal werkende:
Curaçao is volgens de heren Rhuggenaath en Gerstenbluth een
“Covid testeiland”.
Curaçao verkeert al 13 maanden in een of andere lockdown/
avondklok en/of maatschappelijke beperkingen.
Buiten psychische testen zijn er ook testen met het vaccin volgens meldingen bij MKK!
Organisaties die hulp willen bieden worden geweigerd dat tegen
alle internationale verdragen in.
Geld komt NIET bij de bevolking maar onder andere bij een
verslindend ziekenhuis wat dag en nacht in de picture wil staan!
Bevolking wordt alle contact met de natuur en buitenlucht
afgenomen ook zelfs contact met eigen familie wordt zoveel mogelijk
onmogelijk gemaakt.
Beperkte mogelijkheid om etenswaren te kopen.
Mensen staan in lange rijen voor uren in de kokende zon van
31-33 graden.
Rechtspraak mag niet gedaan worden, advocaten rechters mogen
niet werken!
U als RIVM houdt 160.000 mensen gevangen en dat op 60
doden en plus minus 200 zieke positief geteste personen!
Via u is er de opdracht de gehele economie stop te zetten en
60% van de bevolking zonder eten.
- The new world-
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Het RIVM Nederland trekt de weersomstandigheden gelijk tussen Nederland en Curaçao dat terwijl het geheel andere omstandigheden
zijn!
De bevolking van Curaçao heeft recht op vrijheid en alle inzet om beschermd te zijn tegen eventueel gevaar. Maar het gevaar is momenteel
niet het virus maar het wangedrag van deze heren en alles in opdracht
van de Nederlandse RIVM.
Mochten wij als MKK geen reactie van u mogen ontvangen binnen 7
maal 24 uren van dagtekening van deze brief, weten onze juristen en
advocaten dat boven gestelde in de 12 punten door u bevestigd zijn en
u ze allemaal toepast op het eiland Curaçao en hun bevolking.
MKK International
J.H. Baselmans
Dokterstuin 237
Tel +59998643595
Port/WhatsApp +59995603914
John.baselmans@gmail.com
c.c
Minpres heer Rutte
Min heer de Jong
Minpres heer Rhuggenaath
GGd heer Gerstenbluth
Gouverneur Curacao Mevr George-Wout
Written 12-04-2021
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Article 1843
Waarom geen TV, radio en verdere pers
De afgelopen dagen en nachten komen vele berichten en WhatsApps
binnen waarbij men vraagt waarom ik als woordvoerder van MKK niet
voor de radio, televisie, lokale pers kom. Men vraagt zich ook af waarom
onze strijd van MKK niet door de kranten opgepikt wordt.
Dat heeft allemaal te maken op de “persona non grata” (Curatele) waar
men mij via de veiligheidsdienst heeft opgelegd en veroordeeld zonder
rechters! Sinds 2010 is mij persoonlijk het zwijgen opgelegd en ben ik
politieke gevangene van de staat/eiland Curaçao.
Televisie, radio, kranten en zelfs internet pers is opgedragen mij het
woord niet te geven en te negeren en belachelijk te maken! Ook als
woordvoerder van MKK negeert de pers van alle berichtgeving uit onze
hoek. Zelfs justitie, regering en politiek weigeren sinds 2010 nog met ons
te praten. Ze maken ons liever belachelijk, ze hitsen blijkbaar mensen
op om mij persoonlijk te bedreigen met geweren, pistolen, inrijden op
onze wagen en regelmatig in vele vormen het leven moeilijk maken.
3 radiostations zijn hun vergunning kwijtgeraakt omdat men mij even
het woord gaven en bij de enkele interviews werd stroom of internet
verbroken.
Het algehele stilzwijgen is mij opgelegd en het is aan het volk zelf om
de vrijheden terug te nemen, zoals beschreven in de verdragen en wetten. Ondanks deze boycot ben ik ten aller tijde bereid om voor de pers
een verklaring af te leggen en zaken toe te lichten.
- The new world-
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JH Baselmans-Oracle
MKK International
WhatsApp +59995603914
Written 13-04-2021

Article 1844
De gemanipuleerde cijfers van onze “virus dokter”
Hoe ongeloofwaardiger kunt u het nog maken heer Gerstenbluth?
Gisteren kwam we in het bezit van het rapport “Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 op de CAS en BES Eilanden”.
1/ Curaçao heeft 164.100 inwoners, men wil daar 85% van vaccineren
wat wil zeggen 139.485 mensen moeten de dubbele prik elk half jaar
krijgen!! Anders GEEN karnaval! Gaat deze dokter dan ook kinderen
betrekken in de nationale vergiftiging?
2/ Het blijkt dat Bonaire een positieve rate heeft van 39.7% dat tegenover
Curaçao met 21.3%.
Waar komt het verhaal dan vandaan dat we ‘s werelds hoogste positieve
rate hebben?
3/ De PCR test is het addertje wat vrijgeeft wat er werkelijk gaande
is op Curaçao. Van de 7.322 op Curaçao geteste personen waren er
1.561 positief volgens de test. Maar we zien al in de pers dat personen
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die positief bevonden worden bij een ander lab negatief zijn. Nu is het
sprookjes verhaal gelanceerd dat het verschil om tiende van de waarde
gaat, maar blijkbaar duikt die tiende lokaal niet overal op en is het goede
zaak meerdere testen te doen om zo negatief te zijn!
Maar het addertje zit hem in dat GGD Curaçao naar alle waarschijnlijkheid een vies spel aan het spelen is! Ondertussen zijn wereldwijd
positieve en negatieve PCR-testmateriaal gevonden bij de apothekers.
Foto’s met dat bewijs duiken rond de wereld alsmaar op. Dit komt heer
Gerstenbluth blijkbaar heel goed uit! Zo kan hij verantwoorden om
mensen oneindig in een lock down te houden en mensen werkelijk tot
waanzin dwingen en alles wat men had af te nemen! Dat gaat allemaal
onder valse cijfers en een test waarvan er 2 soorten bestaan, een positieve of een negatieve test!
Je ziet ook dat Aruba 85.031 testen deed in een week en daarvan 488
positief waren en Curaçao 7.322 testen deed en daarvan 1.561 positieven. Dan kan je zeggen dat Curaçao een piek heeft maar het zou ook
kunnen zeggen dat Curaçao met een positieve PCR-testbatch aan het
testen is en die dan niet door alle lokale laboratoria gebruikt worden!!
4/ Alsmaar komen wetenschappers, experts en medici met nieuwe bevindingen. Een van die bevindingen is er al een eeuwen oud gegeven,
het Immuunsysteem. De mens heeft dat ding gekregen om aanvallen
op een lichaam af te weren. Een goed immuunsysteem wil zeggen niet
ziek zijn en een leger aan antilichamen te bezitten om de aanval af te
wenden. Nu komt het!!
We zijn lokaal nu bijna 13 maanden in de ban van het SARS-CoV-2
en we hebben rond de 155.000 personen die geen symptomen heb- The new world-
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ben gehad, noch ziek zijn geworden en gewoon functioneren. Dat wil
volgens de wet der wetenschap zeggen dat lichaam, wat ruim 1 jaar
geen probleem gehad heeft met het virus, dus antilichamen bezit! Men
vraagt zich dan ook af waarom bij al die gezonden mensen gevaccineerd
moet worden terwijl ze antilichamen hebben tegen deze aanval van
SARS-CoV-2? Een andere vraag die gesteld wordt is: Waarom worden
mensen die een afweer hebben (blijkbaar Curaçao zo’n 155.000 duizend
mensen) als zieken behandeld en via een experimenteel vaccin in een
risicogroep gedrongen?
5/ Ondertussen zijn we verder en er komt meer weerstand en de laatste
dagen blijkt dat de cijfers ook gekoppeld zijn aan “ongenoegen van de
bevolking”. Plotsklaps dalen de cijfers! Nee, niet door het vaccineren, waarbij het dodental verzwegen wordt, en ook niet door de Lock
down! Curaçao is economisch totaal dood terwijl Aruba met de hoogste
positieve rate dagelijks 15 vliegtuigen met toeristen ontvangen en de
hotelbezetting nagenoeg weer bij het oude normaal is! Wij op Curaçao
zijn geheel op slot, hebben een lagere positieve rate en de economie is
moedwillig geheel afgebroken! Ja, die cijfers zijn niet langer meer te
verantwoorden en vallen internationaal erg op! Heer Gerstenbluth was
blijkbaar niet aan het zweten omdat SARS-CoV-2 een piek vertoonde
onder een zogenaamd Engelse variant, maar dat de cijfers internationaal
op gingen vallen!
We raden u aan, lees het rapport en zie de simpele cijfers en dan valt
er alleen een ding op, onze vrijheden worden NIET afgenomen door
SARS-CoV-2 maar door een heer Gerstenbluth en zijn makker Rhuggenaath die de bevolking bewust tot waanzin, zelfmoord drijven.
Hoe lang kan de bevolking dit nog dragen?
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John H Baselmans-Oracle
Written 14-04-2021

Article 1845
Noodoproep aan de Koning der Nederlanden
Zijne Majesteit de Koning
P/a Kabinet van de Koning
Postbus 20016
2500EA Den Haag

15-apr 2021

Betreft: Noodoproep aan de Koning der Nederlanden
Majesteit
Koning Willem Alexander
Langs deze weg wil Johannes Henricus Baselmans als woordvoerder
van MKK International (Movimentu Kontra Korupshon) wonende op
het eiland Curaçao, u het volgende onder ogen brengen.
Het eiland met 161.100 inwoners, wat u meerdere malen bezocht heeft,
is werkelijk aan het sterven. Wij als humanitaire organisatie worden
door de lokale regering op alle fronten tegengewerkt en openlijk aan de
schandpaal gezet puur omdat we mensen in nood bijstaan. Helaas is de
nood nu zo hoog dat mensen sterven van angst, zelfmoord gedachtes,
honger en bedreigingen! De lokale regering schendt alle internationale
humanitaire regels maar ook de wetten die gelden op onze eilanden van
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uw koninkrijk! Politici hebben het te druk met hun eigen salaris te bepalen. En de Gouverneur is deel van de huidige zittende regeringspartij
en weigert enig brief naar haar toe te beantwoorden. Volgens de regels
van de nu nog zittende regeringspartij worden alle brieven van burgers
door de shredder gehaald (uitspraak ex-partijlid).
Maar wat is er met Curaçao gaande?
Curaçao heeft al vanaf vorig jaar aaneengesloten, dan een Lock
down dan een avondklok. Dit zelfs tegen de eigen noodwet in!
Organisaties worden bedreigd als ze opkomen voor de mensen
in nood.
MKK krijgt meldingen binnen van huilende wanhopige mensen
zonder eten, zonder werk.
De regering laat toe dat mensen ontslagen worden als ze geen
vaccin nemen.
De regering is bezig om kinderen te laten vaccineren, dat om
het getal van 135.000 gevaccineerde mensen te halen!
Oudere mensen boven de 80 die om medische redenen geen
mondkapje dragen, worden bijvoorbeeld in een belastingkantoor in
elkaar geslagen!
Mensen mogen niet naar de stranden terwijl hotels en resorts
wel gebruik maken van deze stranden.
Mensen wordt verboden buiten te zijn ondanks de zon van 31
graden.
Mensen mogen beperkt eten gaan kopen (2 dagen in de week)
wat honderden meters rijen geeft, allen staande soms voor uren in de
kokende zon!
Toerisme wordt onmogelijk gemaakt door regels tegen alle
verdragen in!
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Alle winkels, alle handel, buiten bepaalde supermarkets, zijn
gesloten.
Er is geen handel meer en bedrijven zijn failliet en steun is er
niet. Van al het Nederlands geld ziet men niets!
Hadden we in het begin elke dag nog informatie via de politiek
en onze GGD afgevaardigde, basisarts die zich viroloog/epidemioloog
laat noemen, heer Gerstenbluth, nu zijn er veelal selectieve leugens die
men de mensen voorhoudt.
Het nieuwe ziekenhuis CMC, waar mensen sterven omdat
volgens meldingen vanuit intern de doctoren zich druk maken over
apparaten maar niet over de stervende patiënten!
We hebben meldingen van zieken die niet verzorgd worden
omdat corona zieken blijkbaar meer oplevert.
Koninklijke Hoogheid, Curaçao is een ware hel! Vele mensen zijn het
einde nabij zowel financieel, geestelijk als mentaal en dat allemaal onder
de kleuren rood, wit, blauw! Hoe is het mogelijk dat onder de Nederlandse vlag alle internationale verdragen geschonden worden en deze
drama’s zich afspelen? Dat terwijl het zustereiland Aruba het toerisme
heeft weten terug te winnen, zelfs onder corona regels.
De naam “dictator” valt vele malen op het eiland en zo gedraagt de nog
zittende regering zich. Als volk worden we niet gehoord, wel afgeperst,
bedreigd en het leven wordt geheel onmogelijk gemaakt. Alle vrijheden
beschreven in de verdragen zijn verdwenen. Er zijn geen rechten meer,
er is alleen een vaccinatieafgrond waar men in moet springen.
Majesteit, MKK krijgt dagelijks 50 tot 100 telefoontjes en berichten van
mensen in nood. Er zijn vele pogingen tot zelfmoord en zelfs kinderen
zien geen toekomst meer. Het onderwijs is al 2 schooljaren een farce,
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geen fatsoenlijk onderwijs, kinderen thuiszittend, opgesloten door de
politiek. Er zijn mensen die nu thuis overlijden omdat er geen eten en
zorg is! Alles is hermetisch afgesloten en alleen een select groepje mag
van de huidige regering blijkbaar mee graaien in de restanten! Dat terwijl
uw Nederlandse soldaten de bevolking op elke hoek van de straat het
leven onmogelijk maken en meedoen aan dit regiem. Mensen zijn bang
om op straat te komen want nazi Curaçao (want het is hier oorlog) heeft
het heft in handen en iedereen kijkt weg. Allemaal voor een virus wat
u voor de camera stelde “Onzin is” en uw dochters u corrigeerde met
“Papa dat mag u niet zeggen”. Nu Koninklijke Hoogheid door die “onzin” die het virus, volgens uw zeggen is, hebben we nu mensen geheel
in paniek en gedragen zich als beesten tegenover elkaar (burgeroorlog)!
Hopende dat u en Nederland gaan inzien dat het geheel mis is op dit
eiland. Dat vele mensen sterven onder uw internationale verantwoording
laat ons denken aan de slaventijd waar men van dacht dat deze nu in de
21ste eeuw verdwenen was.
Daarom willen wij als MKK International deze noodroep onder uw
ogen brengen.
Met een vriendelijke zonnige Curaçaose groet,
J.H. Baselmans
Woordvoerder MKK International
Dokterstuin 237
Tel: +59995603914
Curaçao
Written 15-04-2021
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Article 1846
Artikelen
De volgende artikelen en verdragen negeert de overheid.
Verdragen die boven welke oorlogswet staan:
Verenigde Natie (VN).
Mensenrechten Verdragen van Genève.
Internationaal Humanitair recht.
Humanitaire hulp en het internationaal humanitair recht (IHR)
Artikel 214, lid 1, EU-Werkingsverdrag.
Artikel 214, lid 2, EU-Werkingsverdrag.
Artikel 4, lid 4, EU-Werkingsverdrag.
De Europese Unie, naleving van het internationaal (humanitair)
recht.
Cambodja-Tribunaal 2003
Internationaal Straftribunaal voor Rwanda 1994
Tribunaal Neurenberg
Written 16-04-2021

Article 1847
Heer Fer
Vreemd dat u weer een andere reden geeft. Namelijk in de mail 23-042021 geeft u nog aan dat het werk van MKK niet is;
1) urgente + (urgentie)
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2) importante + (belangrijk!)
3) ku no por keda pospone. (Kan niet uitgesteld worden)
Wij denken dat u een beetje aan het dwalen bent daar wij als MKK GEEN
kvK nodig hebben daar we niet met geld werken en puur humanitaire
hulp verlenen aan mensen in nood! Wij zijn geen stichting, geen bedrijf
en alles is op vrijwillige basis en dat 24/7 365 dagen per jaar!.
Nog vreemder is dat u vanaf dag EEN van de uitzonderingsregels WEL
vergunningen heeft uitgegeven aan MKK, zelfs in eerste instantie via
uw minister president heer Rhuggenaath!
Zie even vergunning nummers:
DRR/31252 8 mei 2020 24/7
DRR/03635 19-09-2020 24/7
DRR 2021/00423 24-03-2021
Deze vrijstellingen zijn allen uitgegeven ZONDER KvK nummer
(bewijs in ons bezit)! En nu is het een punt van vrijstelling weigeren!
Omdat ondergetekende alleen geen woordvoerder meer is en dit netjes
aan u door gaf, zoals een eerlijk persoon dat doet, maar wel 24/7 voor
de mensen werkt en bijstaat, werd door u plotsklaps deze vrijstelling
geweigerd!
Zoals u weet is het weigeren tegen de volgende internationale verdragen in:
Het is duidelijk dat de volgende artikelen en verdragen negeert worden
door de overheid:
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Verenigde Natie (VN).
Mensenrechten Verdragen van Genève.
Internationaal Humanitair recht.
Humanitaire hulp en het internationaal humanitair recht (IHR)
Artikel 214, lid 1, EU-Werkingsverdrag.
Artikel 214, lid 2, EU-Werkingsverdrag.
Artikel 4, lid 4, EU-Werkingsverdrag.
De Europese Unie, naleving van het internationaal (humanitair)
recht.
Cambodja-Tribunaal 2003
Internationaal Straftribunaal voor Rwanda 1994
Neurenberg Tribunaal
Het is duidelijk aan het worden dat we hier niet over een objectieve
beoordeling praten maar wel om een persoonlijk vete/machtsmisbruik!
MKK zal hun werk doorzetten en dat volgens de verdragen en heeft
dat ook al ter kinnis gegeven aan de diverse internationale instanties.
J.H. Baselmans
Ced 1954052010
Dokterstuin 237
Curacao
Tel +599 9 864-3595
Port / whatsapp +599 9 560-3914
Written 16-04-2021
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Article 1848
Lieve mensen
Vannacht ben ik totaal ingestort en het doek is nu gevallen. Ik zag de
dood en de pijn is vreselijk.
Ik lig nu op bed kan niet meer! Vele nachten zonder slaap en de pijn
van de vele mensen is ondragelijk.
Ik zal verdwijnen van deze pagina’s en groepen en heb alles overgedragen aan een ander lid van MKK.
Bedankt voor de mensen die me steunde dit is voor het einde.
Written 16-04-2021

Article 1849
Humanitaire hulp verboden op Curaçao
Vanmorgen hoorde ik vanuit MKK dat er door Directie Risicobeheersing & Rampenbeleid MKK VERBODEN is nog humanitaire hulp te
verlenen op Curaçao!
Humanitaire hulp valt NIET onder de volgende 3 punten:
1) urgente + (urgentie)
2) importante + (belangrijk!)
3) ku no por keda pospone. (Kan niet uitgesteld worden)
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Binnen 30 minuten kreeg ik als ex-woordvoerder van MKK ook het
verbod in mijn mailbox.
Tot vandaag hadden we gemiddeld 5 meldingen van zelfmoord, 6 meldingen van ruzies en geweld, vele mensen huilend van pijnen fysiek en
mentaal, mensen zonder eten, geweld tegen kinderen, enz enz. Maar volgens Directie Risicobeheersing & Rampenbeleid zijn dat geen mensen in
acute nood, niet urgent, niet belangrijk en hulp kan uitgesteld worden!
ALLEMAAL ONZIN volgens Directie Risicobeheersing & Rampenbeleid.
Hoever gaat de vete naar kennelijk mijns persoon toe en waarom moeten
mensen waar we al 39 jaren voor vechten en dag en nacht klaar staan,
nu de dupe zijn van kortzichtigheid en persoonlijke wraak?
Het is tegen alle internationale humanitaire regels in en zelfs bij oorlogen is er nog een witte vlag die gerespecteerd wordt. Helaas Directie
Risicobeheersing & Rampenbeleid verbiedt simpel humanitaire hulp
op Curacao en dat uit naam van kabinet Rhuggenaath. Erger nog, er
wordt gesteld dat humanitaire hulp NIET opgenomen is in de lijst van
de vigerende Ministeriële Beschikking!
Ik moest dit melden vanaf mijn ziekbed want hoe ver kan de politiek
dalen?
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Port/WhatsApp +59995603914
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CC.
Regering Rhuggenaath
Gouverneur Lucille Andrea George-Wout
Ombudsman Curacao
GGD Curacao
Tweede Kamer Nederland
Written 23-04-2021

Article 1850
KEN UW RECHTEN
Lockdown of niet er mag gedemonstreerd worden!
Zie de artikelnummers die dit bepalen
Mensen kom massaal op en sta op voor uw rechten
Artikel 1 discriminatieverbod
Artikel 2 111.IV uitlevering en verlaten land
Artikel 3 benoeming in openbare dienst
Artikel 4. 54. 56. 129 actief passief recht
Artikel 5 verzoekrecht
Artikel 6 vrijheid van godsdienst/levensovertuiging
Artikel 7 vrijheid van meningsuiting
Artikel 8 vrijheid van vereniging
Artikel 9 recht van vergaderen en betogen
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Artikel 10 I recht op eerbiediging persoonlijke leefsfeer
Artikel 11 recht op onaantastbaarheid van lichaam
Artikel 12 binnentreden in een woning
Artikel 13 brief-,telefoon- en telegraafgeheim
Artikel 14 eigendomsrecht/onteigening
Artikel 15 vrijheidsontneming
Artikel 16 geen strafbaarheid zonder daaraanvoorafgegane wettelijke
strafbepaling
Artikel 17 toegang tot rechter
Artikel 18 rechtsbijstand
Artikel 19 111 recht op vrije arbeidskeuze
Artikel 123. 11-VII: vrijheid van onderwijs
Written 28-04-2021

Article 1851
Juliana
Buiten het vertrek van Wilhelmina in de oorlog is het de fake Juliana dat
maakt dat de oranjes een fake koninklijke lijn zijn! Daarom wil Elisabeth
hen ook niet erkennen als koninklijk tak! Nederland, deel van Duitsland
is een soap die ruim 17 miljoen mensen de dood in gaan werken.
Written 28-04-2021
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Article 1852
Een eiland zonder economie!
Zonder economie ….. we moeten stellen dat Curaçao een van de enige
landen ter wereld is die laat zien dat er een “schaduw economie” is! Al
heeft heer Rhuggenaath zijn volk laten verhongeren, hij ook de man
is die wereldwijd laat zien dat Curaçao niet draait op reguliere handel,
toerisme en geld verhandelen!
Curaçao ligt economisch nu ruim een jaar geheel plat en de avondklok
blijft alsmaar illegaal aangehouden. Buiten dat wordt overdag het “afval
burgers” gevangen gehouden in hun huizen.
Ondanks dat alleen bevriende winkels open mogen, zien we dat alles
gesloten is en er vele mensen werkeloos zijn en smeken om een voedselpakket wat de overheid mondjesmaat uit deelt. Verder is het Rode
Kruis en andere instanties verboden nog hulp te verlenen. ALLES moet
via de overheid die op hun beurt niets doet en de mensen uitmoordt.
Maar iets positiefs…. de “schaduw economie” is nu duidelijk zichtbaar.
Ik noemde het de bevriende zakenlui die wel zaken mogen doen maar
niet in de handel die voor alle jaren hun alibi was maar de ware handel
waar het eiland op draait. De avonden en nachten zijn nog nooit zo
druk geweest. Al was onder de eerste avondklok het om een geheel
nieuw communicatiesysteem aan te leggen door een maatschappij die
nauwelijks voor de overname heeft betaald maar blijkbaar de grote som
geld via het zwarte circuit heeft afgehandeld. Zo zien we in de verdere
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avondklokken en “plachi di dia” dat er zeker in de nachtelijke uren stukken van het eiland hermetisch afgesloten worden! Het gaat dan niet om
de vergunning controle en of je op de juiste weg zit maar het gaat dan
dat je bepaalde plaatsen onmogelijk kan bereiken. Weet je er dan toch
door te glippen, zonder een wagen, dan geloof je je ogen niet. Je ziet
openlijk drugstransporten maar ook wapens en zoals we al lang weten
kinderen verhandelen!
Ongelofelijk in een landje onder een Nederlandse vlag!!
Wacht even…. zijn het niet de Nederlandse militairen die hiervoor
ingezet worden?
We weten van de drugstransporten maar ook in de wapenhandel dat er
veel gaande is. Zelf ben ik benaderd geweest voor kinderen te leveren
via Parera! Nu blijken de vrijgestelde zakenlui openlijk met steun van
heer Rhuggenaath, opgelegde avondklok en “plachi di dia” de handel
op de openbare weg af te handelen en dat op afgeschermde plaatsen
door deze regering.
De “schaduw economie” brengt kennelijk genoeg in het laatje om een
eiland draaiende te houden ondanks ook alle duistere handelingen van
een Nationale Bank! Maar zo worden ook alle ongewenste niet meewerkende burgers opgeruimd door een zogenaamd virus.
Hoe dom kan een regering zijn? Want zelfs de grootste landen ter wereld
maar ook het moederland Nederland hebben reeds vele beperkingen
opgeheven daar ze het economisch niet meer trekken! Zelfs de buureilanden hebben de grenzen geopend om zo de schijn economie weer
werkende te krijgen.
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Nee, zegt PAR en zijn premier, wij blijven alles dichthouden en gaan
door met de vele vuile handel naar veelal Nederland en Oosterse landen!
Geweldig heer Rhuggenaath dat u dit voor ons zo duidelijk laat zien!
Curaçao, het eiland van de “schaduw economie”.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel +59995603914
Written 9-04-2021

Article 1853
Eilanden zijn geen zelfbesturende gebieden
Tot vandaag is ALLES wat er gebeurt op onze eilanden, onder verantwoordelijkheid van Nederland! Geen zelf bestuur, geen zelf verantwoordelijkheid! Zo zijn de mensonwaardige zaken in een gevangenis maar
ook de eeuwigdurende avondklok en het ontnemen van de vrijheden van
de bevolking onder de verantwoordelijkheid van Nederland!
In PDB 28 April 2021 is duidelijk gesteld dat de 6 eilanden niet-zelfbesturende gebieden (NSGT’s) zijn!
Maar de adder ligt in dat er artikelnummers van het Statuut, veranderd
moeten worden en dat de macht van Nederland over de eilanden verliest.
Er wordt gesteld:
- De positie van de Gouverneur en de artikelen 44, 50 en 51 van het
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Koninkrijksstatuut (Statuut). Deze artikelen zullen moeten verdwijnen.
- Maar ook de COHO en het Cft zullen ook moeten verdwijnen!
Deze zaken zijn in strijd met de “doelen en doelstellingen” van het UNHandvest, namelijk een “volledige mate van zelfbestuur”!
Wat gaat het worden Nederland?
Geen olie, geen gas, vrije drugstransporten en geen slaven?
Of gaat Nederland een wederzijds gerespecteerd contract aan waar
een kolonialistische Gouverneur, die dagelijks spioneert, niet meer in
voorkomt samen met een Cft en een COHO!
Via een achterdeur is de UN kennelijk wakker aan het worden.
Het wachten is nu op Nederland die wederom tegen de internationale
regels handelt!
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Written 29-04-2021

Article 1854
LATEN WE IN OPSTAND KOMEN!!
Wanneer komt het curacaose volk MASSAAL in opstand?
Het is tegen alle verdragen en wetten in dat men mensen hun vrijheden
afneemt!! Zelfs hun eigen gestelde wetten worden genegeerd!! Zelfs
Nederland hanteert geen avondklok en nummerplaten!
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MENSEN STA OP!!
U BENT EEN SLAAF
UW VRIJHEDEN ZIJN AFGENOMEN!!
Deze heren zullen berecht worden. Nederland is al aan het terugtrekken want mensen gevangen houden voor preventieve zaken is NIET
mogelijk internationaal
Luister deze briefing maar eens
https://youtu.be/31pL9jPr0QE
Written 03-05-2021

Article 1855
Het experiment
Hoe is het mogelijk dat de mensheid zo afgestompt en gehypnotiseerd is?
Dat ze zichzelf in laten spuiten met een experimentele stof?
Hoe is het mogelijk dat je je eigen leven laat ontnemen door en via een
experiment van het systeem? Men weet dat er ongeveer 6.5 miljard
moeten sterven!
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Hoe kan men toestemming geven om op je eigen lichaam te experimenteren?
Hoe is het mogelijk dat mensen denken vrij te kunnen zijn terwijl ze een
technologie ingespoten krijgen waar een systeem kan bepalen of je een
kind mag krijgen of niet en of je werk hebt of op de straat leeft? Hoe
is het mogelijk dat na het vele slechte onderwijs en al bewust mensen
dom houden er zo weinig mensen zijn die nog kunnen denken?
Wat is het dat de ogen van de mensen niet meer openen en ze als slaven
in een rij wachten op hun lot, hun dood?
Honderden vragen die alleen maar bewijzen dat er vele lichamen al door
het systeem in bezit zijn en als robotten fungeren met een belofte van
mogen reizen en naar een kroeg mogen gaan!
Een lichaam wat ook nog eens onder een hypnose gebracht is en waar
het systeem je voorhoudt vrijheid en leven!
U bent al gestorven als schapen op een slachtbank.
John H Baselmans-Oracle
Written 5-05-2021
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Article 1856
BREAKING NEWS Paleis BIBANDO!!!!!!
CORONA REGELS ZIJN VANAF VANDAAG NIET MEER IN WERKING OP CURACAO!
We zijn weer een vrij eiland waar we met z’n alle de economie weer
op gaan pakken!
We worden belazerd (2)
John H Baselmans-Oracle
Written 06-05-2021

Article 1857
GEEN opheffing van Plachi di dia en avondklok!
Zonder enige wettelijke basis is blijkbaar heer Rhuggenaath maar ook
heer Pisas niet willend om de “Corona gevangenis” open te gooien!
Zowel in de lokale wetten als de Internationale verdragen is het beschreven dat het onmogelijk is mensen hun vrijheden af te nemen zoals deze
gedaan worden op Curacao!
Erger nog ,de reden die gegeven wordt “te veel mensen op een IC” is
GEEN reden om alle vrijheden van 162.000 mensen vast te houden in
hun huizen!
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Ondanks dat lijkt de huidige maar ook de toekomstige politiek het normaal te vinden dat men mensen, zonder enig proces en zonder enige
nood, opsluit in hun huizen en alle vrijheden af te nemen voor maanden
en maanden!
Waar is de handel, to
eristensectoren, mensenrechtenorganisaties, pers en de vele advocaten/
juristen die blijkbaar allemaal dik betaald worden uit de miljoenenpot
om hun mond te houden en hun ogen te sluiten!
STA OP VOOR JE VRIJHEID !
John H Baselmans-Oracle
Written 08-05-2021

Article 1858
WAT GEBEURDE ER NA 12 UUR GISTEREN MIDDAG?
Gisteren om 12 uur plaatste ik een stukje over de avondklok en plachi
di dia.
VOOR 12 uur was er besloten alles dicht te houden alleen de tijden iets
te verruimen van het zwemmen!
Tussen 12 en 4 uur gisteren middag is er “iets gebeurd” dat Rhuggenaath
en Gerstenbluth van gedachte veranderde!!
Is het je opgevallen hoe stil Gerstenbluth was?
En hoe slijmerig Rhuggenaath bezig was om zo de zaak open te gooien.
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Zelfs gaan er nu plotsklaps lezingen komen hoe verder te gaan (overigens een idee van de nieuwe aankomende regering) maar PAR denk de
bevolking nog de schade laag te houden en zodadelijk voor de rechters
te zeggen “wij hebben het gestart!”
Als PAR zo goed voor heeft waarom vernietigen ze nu alle documenten
die geschreven zijn in de coroanatijd?
Hun hebben in die 4 uren begrepen dat ze voorgeleid gaan worden om
voor het trubinaal te verschijnen!!
John H Baselmans-oracle
Written 09-05-2021

Article 1859
KEN JE RECHTEN!!
Curacao is aan het ontwaken en zo komt meer en meer aan het licht
dat de overheid en de lokale regering TEGEN alle rechten van de mens
handelen!
Zie hier de documenten die u kan gebruiken als men u zaken verplicht
die uw lichaam beschadigen.
John H Baselmans-Oracle
Written 10-05-2021
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Article 1860
DE 57.000 VERMISTE BEWONERS!
Vaccinatie rekensommetje:
Aangemelde personen vaccinatie 80.583 bewoners
Nog niet geregistreerde 25.000 bewoners
Totaal 105.583 personen die gevaccineerde moeten worden volgens
de experts!
Totaal aantal bewoners Curaçao 2021, 162.200 bewoners
Waar zijn de overgebleven 57.000 bewoners?
Is de coke zo diep doorgedrongen in de hersenen van onze “experts”?
Of heeft men een klein rekenfoutje gemaakt?
Wie belazert wie?
Wordt wakker!!
John H Baselmans-Oracle
Written 10-05-2021

- The new world-

291

Article 1861
EEN BASISARTS DIE EEN GEHELE ECONOMIE
AFBREEKT!
Het is de basisarts met zijn beperkt verstand die lokaal zelfs tegen de
aanbevelingen van zijn baas de Nederlandse RIVM mensen bang blijft
maken met “nieuwe” mutaties die totaal niet besmettelijker zijn dan de
bestaande mutaties! Wat zijn de aandelen
van deze basisarts in het afbreken van een gehele eilandelijke economie?
John H Baselmans-Oracle
Written 14-05-2021

Article 1862
WANNEER KOMT HET CURACAOSCHE VOLK IN
OPSTAND?
Illegaal worden wij van de stranden geweerd en een heer Rhuggenaath
heeft samen met heer Gerstenbluth alle symptomen van een dictator die
zijn eigen geschreven wetten niet nakomt!
Hoe lang moeten we deze smerige leugenaars nog tolereren?
Laten we deze mensen voorgoed uit de macht halen want het is genoeg
geweest!
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WE PIKKEN HET NIET EN WE GAAN ONZE VRIJHEDEN PER
DIRECT TERUGNEMEN!
LATEN WE MET 162.000 MENSEN NAAR ALLE BAAIEN
GAAN!!!!
John H Baselmans-Oracle
Written 15-05-2021

Article 1863
Onze baaien
Onze baaien zijn internationaal gemeengoed en vallen onder zeerecht.
Doch Rhuggenaath meent onze baaien af te kunnen nemen omdat hij
een schop na heeft gekregen in de verkiezingen en nu de mensen blijft
straffen met regels die er niet zijn.
Laten we onze baaien terugnemen en ons recht van demonstreren en
recht van zwemmen per direct terugnemen. ZIEN WE U OOK?
Written 16-05-2021
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Article 1864
ZELFMOORDEN - WAANZIN - EINDE LEVEN
HOEVEEL MENSEN MOETEN ZICH NOG HET LEVEN NEMEN
HEREN GERSTENBLUTH EN RHUGGENAATH?
Wederom een persoon van de brug gesprongen en heer Gerstenbluth
en Rhugenaath en hun “team” blijven hun walgelijke corona spelletjes
spelen.
HET VOLK NAAR DE WAANZIN BRENGEN DOOR HUN WANBESTUUR!!
John H Baselmans-Oracle
Written 17-05-2021

Article 1865
ALLE HUMANITAIRE HULP WORDT GESTOPT /IS
VERBODEN
Weer een organisatie die stopt met eten !!
HOE MOORDEN WE EEN GEHELE BEVOLKING UIT??
Interview met Nederland over dictatoriale situatie op Curacao en een
premier die zijn verlies wraakt op de bevolking.
Reeds op de vele platformen tegen de 10.000 keer bekeken!
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https://youtu.be/MP3nhXbMvwo
Written 20-05-2021

Article 1866
OVERPEINZING
Je hebt je leven lang mensen belazerd.
Je hebt je leven lang mensen vernederd en levens onmogelijk gemaakt.
Je hebt je leven lang alles gestolen wat er lost en vast zit.
Je hebt je leven lang in de drugs gezeten.
Je hebt je leven lang vele mensen vermoord / laten vermoorden.
Maar juist die personen die hun leven ALLES gedaan hebben tegen de
mensheid worden geeerd, als helden gezien en zijn de helden van dit
systeem!
John H Baselmans-Oracle
2 Written 1-05-2021

Article 1867
Jürgen Conings weet te veel!
Alles wijst erop dat de Belgische militair Jürgen Conings te veel informatie heeft over de zwarte praktijken om en rond Covid. Hiermee
confronteerde hij politici en virologen!
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Er zijn vele Covid raadsels die niet het licht mogen zien en dan ben je
staatsgevaarlijk en wordt er door een CID een gehele afleidingsmaneuver gecreëerd!
Wat zal er staan in de documenten die hij veilig heeft gesteld?
John H Baselmans-Oracle
Written 22-5-2021

Article 1868
Bluetooth, 5G en frequencies
Al vele malen is er bewezen dat met het ingaan van de huidige wereldfarce het gaat om een RNA-manipulatie die gekoppeld is aan een
geavanceerde doch experimentele controle over de mensheid.
China was de eerste die deze experimenten deed op zijn mensen en er
werd de wereld voorgehouden dat het ging om “face recognition” en het
in de gaten houden van criminelen. In snel tempo kwam geheel China
onder controle en men merkte dat camera’s niet voldeden! Er moest een
manier gevonden worden om mensen dag en nacht te kunnen volgen
waar ze zich ook bevinden!
Zo werd de nanotechnologie erbij getrokken en rond de jaren 2015 2018 werden mensen massaal via griepspuiten maar ook vaccinaties
geïnjecteerd met de eerste RNA nano recognition chip. Vanaf die datum
worden mensen dag en nacht via deze techniek al geobserveerd. Lang296
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zaam maar zeker werden de camera’s overbodig maar men kon deze
niet afkoppelen daar men deze techniek niet direct wilde prijsgeven en
ging men het zogenaamd verder perfectioneren.
Ondertussen werden er experimenten gedaan met bluetooth wat niet
een succes was daar vele mensen geen smartphone hadden! De experimenten werden uitgebreid via 5 G netwerken. Op die manier werden
vele mensengroepen geëlimineerd! Dat was in de tijd toen men in 2019
een zogenaamde virusuitbraak simuleerde. Men moest hals over kop
hun controlewapen verbloemen en dat deed men via een nieuw virus.
Wereldwijd werd er op wereldschaal nieuwe telecommunicatienetwerken geïnstalleerd om ook daar de nanotechnologie te laten werken.
Door het opstarten van een wereldwijde pandemie is men van plan 80
tot 85 % van de wereldbevolking dag en nacht te controleren en zoals
een Nederlandse minister vertelde “langzaam maar zeker de bevolking
zieker te maken en op te ruimen”. Deze experimenten zien we nu op
plaatsen waar de bevolking, via diverse injecties maar ook het voedsel en al geruime tijd de nano controle chip in hun lichamen hebben,
langzaam met bosjes sterven!
De derde wereldoorlog is al jaren in voorbereiding geweest en nu is
men het uit aan het voeren op wereldschaal.
John H Baselmans-Oracle
Written 26-5-2021
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Article 1869
Heer Braam
Een goede morgen toegewenst vanuit Bandabou
U als persoon levend en werkend in de wereld van het recht moet ook
weten dat de huidige situatie op het eiland Curaçao tegen de mensenrechten wordt uitgevoerd.
Ondergetekende denkt niet dat hij u hoeft te wijzen op het Nuremberg/
Neurenberg tribunaal 1945 en er een 2de zal starten over 3 weken.
De oude regering van Curaçao en de verantwoordelijke artsen zullen
in de komende tijd, volgens informatie, ook verantwoordelijk gesteld
gaan worden voor hun acties rond en om de Covid leugen.
Maar helaas, alles lijkt erop dat de nieuwe regering ook graag in deze
Nuremberg stoel wil zitten, gezien de huidige uitspraken. Wat er al
gaande is in het nieuwe parlement wijst erop dat ook zij de illegale
handelingen tegen de mensheid voort gaan zetten.
Heer Braam, ondergetekende denkt dat we allemaal het goed voor
hebben met ons eiland maar hij hoopt dat u uw kennis en uw goede
bedoelingen voor het Curaçaose volk werkelijk gaat uitwerken en hun
beschermt tegen alles wat onrecht is.
Daarom hoopt ondergetekende dan ook dat u de vele verdragen, wetten
en Nuremberg trials 1945 gaat lezen en zien dat Curaçao gevaar gaat
lopen en dat het op een internationale veroordeling gaat komen! Vele
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verantwoordelijke personen zullen vervolgd gaan worden en het eiland
in een zwart daglicht gaan brengen!
Ondergetekende wenst u alle sterkte en wijsheid toe en is altijd bereid
om samen te werken maar ook verder zaken toe te lichten.
JH Baselmans
Dokterstuin 237
Tel 8643595
Port Whatsapp +59995603914
Written 28-05-2021

Article 1870
De prik des doods
Wereldwijd wordt er haast gemaakt, 80% van de bevolking moet de
prik krijgen anders zal de mensheid sterven.
Maar het verhaal is juist andersom want de 80% die de prik des doods
neemt, zal sterven!
Men heeft de mensheid zo gek gemaakt dat men gelooft dat; als men
de prik niet neemt er geen leven meer is!
Het zijn experimentele prikken met vele bestanddelen erin die een menselijk lichaam geheel ontregelen en het immuunsysteem geheel van de
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kaart brengen. Door het inspuiten van de vloeistof wordt het lichaam
gebombardeerd zoals een nucleaire bom op een land!
Uit de huidige cijfers weten we al dat bij de eerste prik over wereldwijd 100.000 mensen zijn overleden en miljoenen mensen al blijvende
schade hebben opgelopen! Na de tweede prik zijn deze getallen enorm
gestegen en komen de verschijnselen soms na weken, maanden of
langer naar buiten!
We weten lokaal op Curaçao dat er al tientallen mensen door de prik zijn
overleden en men praat over honderden mensen met vreselijke reacties!
IEDEREEN zwijgt en men is trots dat men in de top 10 staat van vaccineren. Wat men niet zegt is dat de genocide zo hoog is dat Curaçao
percentsgewijs een van de meest dode (cijfers begrafenisondernemers)
en verminkte mensen heeft (cijfers medici werkend op Curaçao)!
Hoe kan een gezond denkend mens zich vrijwillig laten verminken of
de dood injagen via een experimentele spuit die elk half jaar terug gaat
komen, mocht u daarvoor al niet gestorven zijn!
BLIJF WEG CAN DE GENOCIDE!!
Written 30-05-2021
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Article 1871
NATIONALE OPROEP AAN DE BEVOLKING VAN
CURACAO
WE PIKKEN HET NIET LANGER!
Demissionaire Regering Curaçao en heer Gerstenbluth zijn van de
aardbodem verdwenen. Ze weigeren versoepelingen door te voeren
ondanks dat de staten unaniem hebben besloten veel inzake noodwet
Covid open te gooien.
Alles lijkt erop dat er een 2de 30 mei moet komen en de laffe personen
voorgoed opgepakt gaan worden in deze genocide.
Laten we allemaal onze rechten terugnemen en ook een duidelijk signaal
uitgeven naar de nieuwe misschien eens zittende regering!
WE PIKKEN HET NIET LANGER!!
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel 8643595
Written 31-05-2021
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Article 1872
DE ILLEGALE UITSPRAKEN VAN RHUGGENAATH!!
Rhuggenaath: “De noodwet moet 8 juni wel of niet verlengd worden.
Gelukkig gaan de cijfers in de juiste richting, maar we moeten het onder
controle blijven houden. Dan kijken we of het nog nodig is.”
Rhuggenaath: “Deze wet kan niet meer verlengd worden daar men er
al illegaal ruim 1 jaar gebruik van maakt!”
Misschien verlengen we het voor een kortere periode.
Dit is tegen de noodwet en zelfs tegen de verdragen!
Rhuggenaath: “Er zijn nog veel regels (voor toegang, de avondklok,
sociale afstand) dit moeten we kunnen handhaven.”
Ook deze regels gaan 5 juni vervallen daar de al lang geen juridische
basis meer hebben!
Deze groep denkt nog steeds boven de wet te staan en zal zeker voor
het tribunaal van Neuremberg moeten verschijnen als handelen tegen
de mensenrechten!
Goed dat we alles op beeld en papier hebben!
John H Baselmans-Oracle
Written 31-05-2021

302

- OMNIS 8 -

Article 1873
Wanneer komt er een excuus van de lokale pers
We weten ondertussen dat de verantwoordelijken in de corona scam
voorgeleid gaan worden en veroordeeld gaan worden voor handelen
tegen de mensheid in het 2de Nuremberg proces.
In de voorbereidingen blijkt ook dat de verantwoordelijke lokale pers
opgeroepen en veroordeeld gaat worden net zoals het na de 2de wereldoorlog is vergaan.
Lokale pers in het algemeen (schrijvende pers, maar ook radio en TV)
zullen de angstcampagnes moeten gaan verantwoorden.
Sinds 25 mei 2021 is de eerste Europese grootste krant met een algeheel
excuus gekomen tegen hun opgedragen angstcampagnes!
Der Bild heeft in hun artikel;
“WEIL DIE BUNDESREGIERUNG ES NICHT MACHT
BILD bittet alle Kinder um Verzeihung!”
in het openbaar aan alle kinderen hun excuus aangeboden!
Zie deze link:
https://www.bild.de/.../weil-die-bundesregierung-es-nicht...
De vraag is:
Wanneer gaat de lokale pers zowel radio, TV maar ook de kranten en
internet openlijk hun excuus aanbieden tegen de vele onzin, leugens en
bangmakerij die ze de Curaçaose bevolking voorgehouden hebben de
afgelopen 1 ½ jaar?
Alle takken van communicatie zijn reeds in beeld gebracht, het is
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wachten op de openbare excuus van hen. Anders zullen zij ook moeten
verschijnen voor het 2 de Nuremberg tribunaal net zoals de verantwoordelijke lokale politici, artsen/specialisten, ziekenhuis, vaccin zetters en
testers en zogenaamde lock down commissie met hun experts.
We wachten. Alle publicaties zijn reeds allemaal gedocumenteerd en het
is een kwestie van tijd dat hun angst business afgebroken gaat worden!
Tik, tok.
Bent u werkelijk dat beest, heren/dames pers?
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel 8643595
Written 01-06-2021

Article 1874
Brief aan alle parlementariërs
Waar is de motie tegen verlenging van de noodwet?
We hebben een spik splinter nieuw parlement die in de verkiezingen
alsmaar voor het volk was en er alles aan zou gaan doen om Curaçao
internationaal weer in de lift te krijgen.
Als Curaçao zijn we het enige eiland in de gehele omgeving die bang
als wezels, mensen gevangen houden en schuil blijft gaan achter een
304
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noodwet die zelfs via die geschreven wet niet onbeperkt verlengd kan
worden! Dat simpel omdat er geen nood meer is en er geen gevaar is
voor de bevolking. Een ziekenhuis met honderden bedden zijn 21 bezette
bedden GEEN NOOD!
Huilend en kreunend doet men net of het parlement onmachtig is maar
in diezelfde noodwet staat wel dat het parlement beslist en niet de 2
afgezette dictators Rhuggenaath en Gerstenbluth.
ER IS GEEN NOOD dus hoe kan een parlement dan nog verlengen?
Er is ook geen juridische onderbouwing dat er nog verlengd kan worden,
zelfs één dag is tegen de eigen noodwet!
Je kan een land niet voor 50% (halve kracht) opbouwen!! Winkels en
bedrijven zijn berekend op 100% functioneren!
Wat doet het nieuwe parlement? Men zwijgt, men kijkt toe en laat alles
over aan een gefrustreerde PAR en hun vriendjes. Dat met de woorden
“wij mogen niets doen!!”
HET IS HET PARLEMENT die volgens de noodwet in kan grijpen!
HET IS HET PARLEMENT wat kan zeggen “het is genoeg geweest”!
HET IS HET PARLEMENT wat voor het volk op kan komen!
HET IS HET PARLEMENT die de noodwet PER DIRECT kan stoppen!
We hebben dat gezien in het moederland Nederland, Spanje, Frankrijk,
Engeland maar ook de eilanden om ons heen. DAAR IS DE NOODWET
OPGEHEVEN en de economie aan het oppakken!
Er zijn zelfs landen waar alles is opgeheven en er geen regels meer
zijn! En waar blijft Curaçao? Men is bang, bang van die ander, bang
van 2 dictators!
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Waar zijn de ooo zo goed willende parlementariërs?
Waar is de motie “Opheffen van de Noodtoestand” – “Opheffing corona
regels”?
Dames / heren parlementariërs kom op voor uw bevolking zoals u beloofden. Laat zien dat de tijd van dictators voorbij is! Laten we allemaal
gaan beginnen aan een heropbouw van een bloedend eiland.
STA OP en stop de afbraak!
Motie: Het opheffen van de Noodtoestand.
John H Baselmans-Oracle
Dokterstuin 237
Tel 864-3595
Whatsapp +59995603914
Written 02-06-2021

Article 1875
Bron
Vanuit de bron is vernomen dat er alles aan gedaan wordt om net zoals
bij kabinet schotte ook wederom vanuit Nederland er alles aan gedaan
wordt om kabinet Pisas te sabboteren!
Men is drukdoende om via intern diverse pionnen te laten werken tegen het komende kabinet! Het extra lang tijd nemen om het kabinet te
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plaatsen is gebruikt om alles te vernietigen zodat er nauwelijks van een
overname kan gesproken worden. Ook heeft men op crisiale plaatsen
vieze vuile onderwereld gasten gezet om te saboteren!
We gaan weer een tijd krijgen waar Nederland de lokale politiek door
het slijk gaat halen. Maar erger nog men zwicht niet om zels, zoals in
het verleden, weer moorden te plegen of te beginnen met vuile juridisch
stront gooien!
Open uw ogen en geloof veel niet wat de pers naar buiten brengt. Ze
worden door de politieke maffia betaald om mensen tegen elkaar op te
zetten!
Written 02-06-2021

Article 1876
September 2019
19 maanden dragen we geen masker, doen we niet mee aan de belachelijke gestelde regels en leven zoals we al over 65 jaren leven. We
gaan naar toe waar wij willen en de vrijheden blijven we respecteren.
En sinds enkele maanden is er een experimenteel vaccin die ons moet
gaan beschermen tegen het grote kwaad.
In de 19 maanden zijn we niet ziek geweest en heeft het moordvirus ons
niet gevonden! Ondanks dat worden wij als gezonde mensen met een
hoog immuunsysteem veroordeeld omdat we te gezond zijn!
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In plaats dat er gekeken wordt waarom een grote groep NIET ziek
wordt, is alles gericht om de mensen met een sterk immuunsysteem te
breken en vrijheden af te nemen omdat ze zogenaamd een gevaar zijn!
In wat voor wereld leven we als we lokaal een Bibando hebben die
alle mensenrechten met voeten treedt en zich presenteert als een terroristische organisatie die mensen bedreigt en gezonde mensen als
“gevaarlijk” betitelt!
Weiger het gif, weiger het mondkapje maar weiger ook de belachelijke
regels en noteer die plaatsen die ons als gezonde mensen met een hoog
immuunsysteem weigeren of beperkingen opleggen!
Wij zijn de sterken van het menselijk ras, de vaccinnemers zijn de bange
opgegeven mensen die geen functie meer hebben in een menselijk
bestaan!
John H Baselmans-Oracle
Written 05-06-2021
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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 1679
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
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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
Achter de sociale media schermen			
ISBN 978-0-244-14015-1
Project Corona/ COVID-19 				
ISBN 978-1-71664-848-9
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 6						ISBN 978-0-244-81855-5
Omnis 7						ISBN 978-1-71667-541-6
Omnis 8						ISBN 978-1-008-91377-6
Omnis Photos					ISBN 978-0-244-10859-5
Omnis Photos 2					ISBN 978-0-244-44015-2
Omnis Photos 3					ISBN 978-0-244-21863-8

Omnis Photos 4					ISBN 978-1-71664-569-3
Omnis Photos 5					ISBN 978-1-71664-567-9
Omnis Photos 6					ISBN 978-1-008-91378-3
Omnis Photos 7					ISBN 978-1-008-91375-2
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                 			
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