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Edward,

Mannen tegen de Vrouwen

Er is iets mis met de man.
Voor mijn gevoel zijn mannen zéér primitief.
Alsof zij miljoenen lichtjaren achter lopen in hun 
Evolutie van Wijsheid  ten opzichte van vrouwen. 

Zodra een vrouw een man confronteert met zijn 
gebrek, wordt hij gewelddadig. Zodra een vrouw 
die over een vorm van intelligentie & wijsheid 
beschikt die de man niet heeft, gaat de man deze 
vrouw  minachten, straffen, saboteren, ongelukken
veroorzaken, openlijk mishandelen om 
medestanders te krijgen, kinderen mishandelen om
de vrouw te treiteren en …. vernietigen....

De man van 2014 is geweldadiger dan de man van 
1984 of 1900... 

Mannen zijn vervallen tot 'dingen die iets willen 
hebben'. Krijgen zij niet wat zij willen worden zij 
Duivels.

Ik weet niet hoe ik dit kan stoppen.

Ik weet wel dat mijn Evolutie van Intelligentie niet 
kan plaatsvinden door de geweldadige man.

Waarom vernietigen mannen de Evolutie van de 
vrouw?

Tussen vrouwen onderling ontbreekt solidariteit.
Mannen die bang zijn zichzelf te verliezen, zoeken 
en vinden medestanders.
Vrouwen die hun Evolutie niet willen kwijtraken 
worden geconfronteerd met vrouwen die 
ongeïnteresseerd zijn  óf  zich uitsluitend willen 
aanpassen aan de geweldadige  mannelijke 
Wereld.

Putin, Medvedev en Lavrov haten vrouwen

In 2008, heb ik Medvedev gevraagd mij te helpen 
er voor te zorgen dat het  Internationaal Strafhof 
werkt als eerlijke rechtbank. 

Het antwoord van het Kremlin is dat zij de 
misdadigers op Aarde sterker maken, door met 

Edward,

Men versus Women

There is something wrong with the men.
I feel that men are deeply primitive.
As if they are millions of lightyears behind in 
Evolution of Wisdom  with respect to women.

When a woman confronts a man with his failures, 
he becomes violent. When a woman has a type of 
intelligence & wisdom the man doesn't have, the 
man starts to despise,  punish, sabotage her. Or 
he causes accidents, humiliates her publicly to find
supporters, abuses the children... aimed at the 
destruction of the woman.

The man in 2014 is much more violent that the 
man in 1984 or 1900...

Men have become 'things they want to have'. Do 
they not accomplish what they want, they become 
Devils.

I don't know how to stop this.

I do know that my Evolution of Intelligence can 
not take place, due to the violent behavior of the 
man.

Why demolish men the Evolution of the women?

Solidarity is missing amongst women.
Men who are afraid to lose themselves, seek and 
find supporters. 
Women who don't want to lose their Evolution are 
being confronted with lack of interest in other 
women  ór with women who only want to adjust to
the violent men and his World.

Putin, Medvedev and Lavrov hate women

In 2008, I asked Medvedev to help me turn ICC 
into a fair court.

The respond of the Kremlin is that they work 
together with  the criminals on Earth and make 
them much stronger. The criminals get better 
labourcontracts and a more luxurous lifestyle. 
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hen te gaan samenwerken. De misdadiger krijgen 
betere contracten en dus ook een luxer leven. 
Het slachtoffer krijgt een grotere hel met als doel 
de vernietiging van deze niet-misdadiger.

Afgelopen decennia hebben mannen & media er 
voor gezorgd dat Planeet Aarde vele malen 
crimineler is geworden. Vrouwen observeren en 
zijn te laks om een Nieuwe kwaliteit van Leven te 
bouwen. 

Arbitrage-rechtbank belanceert man & vrouw

Komt er een  Arbitrage-rechtbank op Aarde, zijn 
mannen & vrouwen beiden in gelijke mate verplicht
oplossingen te realiseren voor conflicten.

Op elk sociaaal niveau in de samenleving.

De media moet worden gedwongen  juridisch 
correct te gaan werken.
Journalisten zijn massa-moordenaars; te lui om 
Grondwet, verdragen en dossiers juridisch correct 
te verwerken in hun interviews & artikelen.

Journalisten vinden 'dat zij het nieuws zijn'.

Wat heb ik aan media die rechtbanken & 
parlementen helpt te liegen en te moorden?

Wat hebben de kinderen op school aan media die 
het onderwijssysteem 'dommer maakt'?

Balans tussen man & vrouw komt alleen terug op 
Aarde als er genoeg mannen & vrouwen zijn die 
het goede voorbeeld geven.
Maar de  media boycot deze rolmodellen.

Alleen als een VIP zo'n rolmodel is, zal de media er
over schrijven of spreken.
Onder de VIPs bestaan zulke rolmodellen niet; zij 
zijn VIP geworden door hun medemens voor te 
liegen, te mishandelen & vernietigen.

Het komt er dus op neer dat Planeet Aarde de 
Toekomst-brenger nodig heeft.

Goden & Godinnen droppen deze wezens op Aarde 
met een vastomlijnde taak:'Laat de mensheid zien 
zien hoe de mens uit de Toekomst denkt, voelt & 
handelt'. 

Goed, wij zijn op Aarde.....
Zullen wij slagen?

Dit wordt bepaalt door onze mate van 
vasthoudendheid, ruimdenkendheid, ons bouw-
vermogen en onze communicatieve vaardigheid.

De goedwillende minderheid moet de 
moordendemeerderheid doen inkrimpen.

The victim is forced to live in a bigger hel  and to 
undergo the final demolition of the non-criminal.

Over the past decennia men & media have made 
sure that Planet Earth  has beomce more criminal. 
Women observe and are too slow to build a New 
Quality for Life.

Arbitration-court rebalances men & women

When an Arbitration-court  is realized on Earth, 
men & women are equally obliged to realize 
solutions for conflicts.

On every social level.

The media is forced to work legally correct.
Reporters are mass-murderers; too lazy to 
proceed on the Constitution, treaties and files 
legally correct in their interviews & articles.

Reporters believe 'that they are the news'.

What good use are courts & parliaments that lie 
and want kill to me?

What is good about the fact that the media makes 
educational systems 'more stupid'?

Balance between men & women will only return to 
Earth when there will be enough men & women 
who are prepared to be a rolmodel.
But the media boycots these rolmodels.

Only when VIPs behave as such a rolemodel, the 
media is prepared  to write or speak about it.
Amongst VIPs that type of rolmodel is hard to find;
VIPs have become VIPs thanks to lies, abuse & 
demolition of their fellow citizens.

Thus Earth needs a Future-bringer.

Gods & Goddesses drop these creatures on Earth 
with a strict task:'Show mankind how the 
humanbeing in the Future thinks, feels & handles'.

Good, we are on Earth....

Shall we succeed?

This is largely determind by our level of 
assertiveness, broadmindedness, our building-
skills and our talks.

The goodwilling minority must make the 
murderous majority shrink.
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Evolutie van de Toekomst-brenger

De Toekomst-brenger heeft ook recht op een 
comfortable leven, naast de Genocideclub 
Internationaal.  Terwijl het de taak is van de 
Toekomst-brenger deze Genocideclub – nationaal &
internationaal – van Aarde te verwijderen.

Hiervoor is een bepaalde communicatieve 
vaardigheid nodig.

• Het vermogen om nieuwe zinnen te 
gebruiken voor nieuwe gedachten.

• Erop vertrouwen dat deze gedachten tot 
een betere kwaliteit van leven leiden.

• Deze betere kwaliteit van leven verankeren
in een juridisch systeem.

• Dit juridische systeem hanteerbaar maken 
voor iedereen.

• En.....  zwijgen. De Toekomst-brenger mag
niet meegaan in de standaard gesprekken 
van de heersers op Aarde.  

De Toekomst-brenger bouwt De Grote Vernieuwing
op Aarde, tewijl hij of zij, zijn of haar persoonlijke 
Evolutie  van Intelligent & Wijsheid in de koelkast 
zet...., wachtende voor de Evolutie van de 
Primitieveling.

De Toekomst-brenger moet een rolmodel zijn dat 
laat zien 'hoe hij of zij denkt, voelt, werkt tijdens 
het realiseren van oplossingen voor conflicten'.

De huidige generatie man – politicus, journalist, 
CEO – voelt zichzelf té goed & belangrijk voor het 
tonen van de vaardigheden 'denken, voelen, 
werken aan oplossingen'.

De vrouw is zoek geraakt.

Hoe ziet jouw Grote Vernieuwing eruit Edward?
Hoe denk je, voel je en welke oplossing wil je 
waarborgen?

Evolution of the Future-bringer

The Future-bringer is also entitled to a comfortable
lifestyle, next to the Genocideclub International. 
While the main task of this Future-bringer is to 
remove the Genocideclub – national & 
international – from Earth.

This requires communication skills.

• The ability to use new sentences for new 
thoughts.

• Trust that these thoughts will improve the 
quality of life.

• To anchor this better lifestyle in a judicial 
system.

• Keep this judicial system managable for all
of us.

• And... be silent. The Future-bringer may 
not join standard conversations of rulers 
on Earth.

The Future-bringer builds The Big Renovation on 
Earth, while he or she puts his or hers personal 
Evolution of Intelligence & Wisom in the fridge..., 
waiting for the Evolution of the Primitives.

The Future-bringer must be a rolmodel and show 
'how he or she thinks, feels, works during the 
realization of solutions for conflicts'.

The current generation man  – politician, reporter, 
CEO – believes he is is too good & important to 
show skills  for 'thinking, feeling, working on 
solutions'. 

The women is lost.

What does your Big Renovation look like, Edward?
How do you think, feel and which solution do ou 
want to guarantee?
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