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Deliberation with Meeting of Gods & Goddesses 

31 januari 2009 Letter send by mail to:   Dr Sir. Paul mcCartney   
Imber Court Business Park,  Orchard Lane,  East Molesey, 
Surrey KT8 OBZ United Kingdom  
       

Samenkomst Goden & Godinnen Meeting Gods & Goddesses

In 2008 zei ik tegen Dr Sir Paul mcCartney:
'Goden & Godinnen hebben ons 
samengebracht voor een belangrijke 
opdracht voor gerechtigheid. Jij moet mijn 
leven redden; zodoende redden wij samen 
levens van miljoenen anderen die nu net als 
ik door het ICC worden gefolterd & 
vermoord'. 

Nu, in 2009 weet ik dat P. mijn leven niet wil 
redden. Hij is oneerlijk; gaat geen normale 
gesprekken aan en hij laat mij zijn 
minachting voelen voor mij. Behandelt mij 
als gewelddadig computer-spel waaraan hij 
veel plezier beleeft. Een vrouw/mens ben ik 
niet voor hem.   Ik ben wél belangrijk, 
omdat hij dankzij mij veiligheid heeft gehad 
tijdens zijn Tel Aviv-concert in Israel en zijn 
cd Fireman heeft kunnen maken....om zijn 
populariteit te vergroten en geld te 
verdienen.   Ik heb het hier erg moeilijk 
mee. 

Mijn leven is al zo'n hel. 
Vraag ik P.  mijn leven te redden ... wil ik 
fatsoenlijk, mensvriendelijk, intelligent  & 
oplossingsgericht  behandeld worden. 
Ik wil niet:

● vernederd & beledigd worden 
● smeken om gesprekken voor 

werkoverleg en vrede 
● gedwongen worden te vechten tegen 

de wijze waarop hij moedwillige hel in 
mijn leven - en dat van NLF-lezers – 
vergroot

● gedwongen worden mijn tijd & 
energie te investeren in het ongedaan 
maken van schade die hij mij 
-anderen – berokkend.

● gedwongen worden toe te kijken hoe 
hij een promo-tour voor zijn cd 
Fireman aflegt, terwijl hij mij laat 
wegrotten 

● toekijken hoe hij geld verspilt aan zijn 
VIP-leven en leugens over Vrede & 
Liefde vertelt, terwijl ik slecht 12.000 

In 2008, zei ik tegen Dr Sir Paul mcCartney:
Gods & Goddesses have brought us together 
for animportant asignment for justice. You 
have to rescue my life; in this way we rescue 
the lives of millions whoare being tortured & 
killed by ICC, just as me'.

Now, 2009 I know that P. doesn't want to 
rescue my life.  He is dishonest; refuses 
normal talks and makes me feel his 
undisguised contempt for me. He handles me 
like a voilent computer-game, giving him a 
good time. I am not  a woman/human being 
to him.
Though, I am important, because thanks to 
me he had safety during his Tel Aviv-concert 
in Israel and he has made his Fireman cd.. to 
increase his popularity and to make money.
I am having a difficult time with this. 

My life is already a hugh hel.
Do I ask P. to rescue my life... I want to be 
handled with respect, human, intelligent  - 
aimed at a solution-. 
I don't want:

● to be humiliated & insulted
● to beg for talks for work & peace
● to be forced to fight against the way 

he wilful increase hel in my life – and 
that of NLF-readers -

● to be forced to invest my time & 
energy in the undoing of damage he 
causes me – and others-

● to be forced to observe his promo-
tour  for his Fireman-cd, while he 
makes me suffer

● observe how he waistes money on his 
VIP-lifestyle and lies about Love & 
Peace distributes, while I only asked 
for an investment of 12.000 euro's off 
which 10.000 as an official loan to 
sotp violence within ICC.

I have been good enough to him for:
● 'free-available therapy' for his 

relationship with Heather
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euro investering  vraag, waarvan 
10.000 euro in de vorm van een 
lening om geweld binnen ICC te 
stoppen.

Ik ben goed genoeg geweest om
● 'gratis therapie' te geven ivm Heather
● uit te leggen hoe hij een goede vader 

voor Beatrice kan zijn... 
● te wachten op zijn keuzes voor Vrede 

& Liefde
● de gevolgen van zijn psychisch 

gewelddadige gedrag te 
neutralizeren, terwijl hij mij blijft 
manipuleren & uitbuiten voor geld.

  
Hij gedraagt zich als tiran die zichzelf boven 
de mensheid heeft geplaatst en volledig 
onverschillig staat tegen het feit dat mensen 
voor hem onnodig moeten lijden.
Hij wil betrokken zijn bij ICC & NLF, maar 
weigert verantwoordelijkheid te dragen voor 
oorlog inherent aan zijn contributie.

Ik weet niet meer hoe ik hem moet stoppen.
Heb een paar organisaties gewaarschuwd 
voor zijn oorlog-zuchtig gedrag. 

Een half jaar gelden heb ik de Samenkomst 
voor Goden & Godinnen gevraagd:  
'Laat Paul nog 25 jaar  leven, opdat hij een 
goede vader voor Beatrice kan zijn'. 
Ja, deze wens is al verwerkt...

Krijgen wij nu nog 25 jaar 
TIRAN Dr Sir James Paul mcCartney?
  
Ik moet fatsoenlijk blijven, toch!?
Mijn wensen  hebben altijd grote impact.

Oké: Stop hem. Hij mag pas weer leven 
nadat hij met mij heeft gepraat over zijn 
haat voor de mensheid, zijn oorlogs-makerij 
– en de wijze waarop hij zijn blunders & 
wreedheden ongedaan moet maken -.

Wil hij niet...?
Bedenk hiervoor zelf maar een oplossing!

Waarom schrijf ik nu een totaal andere brief 
aan de Goden – & Godinnenwereld dan ik 
vannacht in mijn hoofd had? Mag ik niet 
vertellen 'hoe mijn instructie- & examen-
program tijdens de Samenkomst verloopt'? 
Paul maakt er misbruik van?  Ja, dit weet ik! 
Paul mcCartney heeft  recht op zelfdoding, 
maar niet het recht anderen – verboden aan 
hem - te beschadigen of doden.

● to explaine how he can be a good 
father for Beatrice...

● to wait for his choices for Love & 
Peace

● to neutralize the consequences of his 
voilent behavior, while he continues 
to manipulate & exploite me for 
money.

He behaves like a tyrant who has placed 
himself above mankind and is completely 
indefferent to the fact that people have to 
suffer for him unnecessarily.
He wants to be involved in ICC & NLF, but 
refuses to take responsibility for war 
inherent to his contribution.

I don't know how to sto him, anymore.
Have informed a few organisations on his 
war-makers-mentallity.

Half a year ago, I asked the Meeting of Gods 
& Goddesses:
'Let Paal live another 25 years, so he can be 
a good father for Beatrice'.
Yes, that wish is proceed on...

Do we get another 25 year TYRANT Dr Sir 
Paul mcCartney?

I have to stay polite, don't I?
My wishes always have a big impact.

Oké: Stop him. He may only live again after 
he has talked to me about his hatred for 
mankind, his war-makery – and the way he 
has to unde his blinders & cruelties -.

Doesn't he want to..?
Think of a solution yourself!

Why do I write a completely different letter 
to the world of Gods & Goddesses, than was 
on my mind last night?
May I not explain 'what my  instruction- & 
examprogrom is during the Meeting'?
Paul misuses it?
Yes, I know!  
Paul mcCartney has the right to commit 
suicide, but not the right to damage or kill 
others connected to him.


