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Open Brief / Open Letter
to

John de Mol – Talpa.tv- 

Time-limited Galaxy-instruction for man who refuses to use EQ.

Tijdsbegrensde Galaxy-instructie voor man die weigert EQ te benutten.

9 august 2009

John...op 't verkeerde G & G-pad, 

Je kent mij inmiddels wel.

Maar toch...
Soms heb ik EQ-moods uit de Galaxy in mijn 
wereld...en wil ik erover schrijven & praten. 
Vaak doe ik dit niet omdat de Duivel meekijkt. 
Bovendien zijn mensen niet intelligent genoeg voor 
Mij persoonlijk. Zelfs therapeuten niet.  Of ze zijn 
er wel, maar gaan dood omdat zij Mij vanuit de 
Galaxy moeten helpen. Grotere machten van de 
Goden- & Godinnen Samenkomst zijn dan aan 
zet...

[ Aardse monsters blijven lang leven,  omdat zij 
vanuit de Galaxy slechts hun haat sneller & 
compacter zouden distribueren over Aarde. 
Monsters zijn aan de macht. Goede EQ-mensen 
luisteren te weinig naar  instructies van de 
Elementen, waardoor zij zwakker blijven.
'Zwakke mensen worden gehaald door G & G opdat 
zij meer krachten krijgen, welke zij in de hoofden 
van individuen kunnen stoppen op Aarde'. 
Goede EQ-mensen moeten aanvaarden dat zij ook 
op Aarde zichzelf slimmer kunnen maken met 
luistervaardigheden, eerlijkheid, oprechtheid, 
doortastendheid, zelf-reflectie ... en opbouw-
mentaliteit.]
  

Eén van de gevoelens noem ik EQ-man.
Het is een jonge blonde man van rond de 30 met 
een hoogbeschaafd compact EQ. Waarschijnlijk uit 
het jaar 3000.  Duidelijk wijzer dan ik ben. 
Hij beschermt mij tegen DrSirPmcC vanaf mei 
2009; geeft mij emoties die ik moet omzetten in 
Aardse taal voor een menslievende Toekomst. 

Eergisteren verscheen de EQ-man-mood zomaar 
's middags.  Eerder op mijn Tijdbalk.... verscheen 
hij alleen in mijn nachtelijke wandelingen door het 
Universum...  Verlichtend verrast; mijn vermoeide 
hart verfijnd zich...en ik voel wijsheid in Mijzelf 
groeien. 

Hoewel ik het niet wil erkennen..., moet ik nu toch 
schrijven dat deze brief aan jou voortkomt uit die 
nieuwe wijsheid.  

John... on the wrong G & G-path,

By now, you know who I am.

Nevertheless....
Sometimes I notice EQ-moods from the Galaxy in 
my world... and I want to write & talk about it.
I don't do this very often, the Devil watches.
Besides, people are not smart enough for Me 
personally. Even therapists not. Or they are 
present, but they die because they have to support 
Me from the Galaxy. Higher Powers from the 
Meeting of Gods & Goddessess are on set...

[ Earthly monsters live longer, because they would 
only distribute their hatred faster & compacter to 
Earth  from the Galaxy.
Monsters are in charge. Good EQ-people don't 
listen enought to the instructions of the Elements, 
waht causes their weakness.
'Weak people are taken by G & G in order to give 
them more power, what is to be put in the heads 
of individuals on Earth'.   
Good EQ-people must accept that they canmaken 
themselves smarter on Earth with listening-
comprehension, honesty, sincerity,  promptness of 
action, self-reflection...and builders-mentality.]

Óne of the feelings I call EQ-man.
Its a young blond man of about 30, highly gifted 
with a compact EQ. Most likely from the year 3000.
Obvious wizer than I am. 
He protects Me against DrSirPmcC from may 2009; 
gives Me emotions which I have to interprer into 
Earthly language for love for mankind in the 
Future.

The day before yesterday the EQ-man-mood 
occured in the afternoon. Earlier on my 
timeline...he only appears during my walks at night 
in the Universe.... Enlightend suprised; my tired 
heart refines itself...and I feel wisdom grow in 
Myself.

Althoug I don't want to acknowlegde it..., I do 
have to write that this letter to you flows from that 
new wisdom.
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Maar jij John – jij bent zóóóóó banaal – dat ik je 
helemaal niet in 1 cel met mijn EQ-man wil 
loslaten. 

Zijn wijsheid wordt de mijne; jouw wijsheid wil ik 
uitsluitend als je EQ-smarter & fijngevoeliger bent 
geworden.... Pas als je weet hoe je met een vrouw 
als mij moet praten zonder de ranzige Media-tune 
2009 op de achtergrond,   ben je welkom in mijn 
'body-soul-spirit'.

Aan het werk.
Mijn vingers willen niet typen wat je nu leest!
Mijn drang naar een gezonde Toekomst voor mijn 
gezin is vandaag sterker, dan de weerzin tegen 
Holland-media-land...

Jij - John de Mol- bent  beladen met de gave;
'Big Brother is watching you in 1984'.

• Helaas is het bestand wel terechtgekomen 
op een vulgair pad

• Uitpakken van het bestand heeft je rijk & 
machtig gemaakt, maar je menslievende 
EQ is zóóó platvloers dat het onzichtbaar is 
voor elk normaal wetenschappelijk 
denkend mens.  

Met nieuwe tv-programma's  wil je  emotionele 
wonderen verrichten tussen mensen... 
Van de 17 miljoen burgers in NL, zijn er hooguit 
2 miljoen 'dolblij' met jouw interpretatie van 
Evolutie & Evaluatie in EQ & IQ. 
Verbaasd over de ene mislukking na de andere, 
verspil je 100 miljoen euro per mensenleven aan 
'Liefde & Haat'. 

Je 'George Orwell,  1984-Galaxy-skill'  is aan 
onbegrensd groot onderhoud toe. 
Maar kent een tijdslimiet. 
Zodra G & G ontdekken 'dat jij je werk niet goed 
wilt doen, word je vernietigd door Hogere 
Krachten' = Jezelf maakt Mijzelf slimmer, 
Superdom. 

Ik zal je uit Onrust helpen.
.... In de wetenschap dat als je mij boycot 

– of misbruikt zoals DrSirPmcC dit doet –
– Galaxy-powers voor jouw gedrag ook wel 

een oplossing naar Aarde zullen sturen... 

Ik vertrouw op EQ uit de Toekomst.
Kan jij dit ook?

Wat ga je doen?
Er moeten nieuwe tv-programma's komen die 
Aarde de Toekomst inbrengen, over:

• Ontwikkeling van Gelijkwaardigheid in EQ 
tussen mensen =  Psychologie – Recht - 
Toekomst  met elkaar in evenwicht 
brengen. Leervermogen van mensen 
visualiseren & tastbaar maken in de 
huiskamer.  Oei...

But you – John – you are sóóóóó bana – that I 
don't want to set you free you in 1 cel with my 
EQ-man, at all.

His wisdom becomes mine; I only want your 
wisdom after you have become more EQ-smarter & 
refined... When  you know how  to talk with a 
woman like Me without the rancid Media-tune 2009 
on the background, you are welcome in my 'body-
soul-spirit'. 

Go to work.
My fingers don't want to type what you read here.
My need for a healty Future with my kids is 
stronger today than the aversion against Holland-
media-land...

You – John de Mol – are loaded with a gift:
'Big Brother is watching you in 1984'.

• Unfortunately the file is downloaded on a 
vulgai path

• Unpacking the file has made you rich & 
powerful, but your EQ-Love for mankind is 
sóóóóó coarse that it is unvisable for every 
normal scientific thinking person. 

With new tv-programs you want to fulfill emotional 
miracles betweeen people...
Out of 17 million civilians in NL, only 2 million are 
'overjoyed' with your interpretation of ....
Evolution & Evaluatio in EQ & IQ.
Amazed over one failure after the other, you wast 
100 million euro per human life on 'Love & hatred'.

Your 'George Orwell, 1984-Galaxy-skill' is ready for 
boundless  intensive maintance.
But comes with a timelimit.
As soon as G & G discover 'that you don't want to 
do your job proparly, you are being destroyed by 
Hogher Powers'= Yourself makes Myself smarter, 
not SuperStupid.

I shall clear away your uncomfort.
...Knowing that if you boycot Me 

– or misuses as DrSirPmcC this does 
– Galaxy-powers will forward a solution 
against your behavior to Earth too... 

I trust EQ from the future.
Can you?

What are you going to do?
New tv-programs are needed that bring Earth 
into the Future, on:

• Development of Equality in EQ between 
people = rebalance Psychology – Law – 
Future with eachother. 
Make Learning-capabilities of people 
visable & touchable in the livingroom. 
Oei...



• Ontwikkelingen in het rechtsysteem 
toegankelijk maken voor het individu. Au...
 

• Groene energie aanmaken in de huiskamer 
= politiek dwingen zaken uit te voeren 
waarover zij slechts decennia lang willen 
praten + bureaucratie inkorten tegen de 
wil van de politiek in. Zucht...

• Burgers opvoeden in het voeren van 
gesprekken over ambtsmisdrijven...plus 
het starten van rechtzaken tegen 
ambtsmisdrijven. Hè hè....

• Gehandicapten voorzieningen in beeld 
brengen + belastinggeld-analyse voor 
gezondheidszorg. Och... 

• Echte armoede in NL in beeld brengen + 
ontsnappingsroutes uit hel bedenken.  Hoe 
wordt de  persoonlijke intelligentie  van 
armen in NL wordt beschadigd door de 
overheid?   Eindelijk...

• ICT-gebruik in NL helder krijgen. Wie doet 
wat met ICT, wanneer & waarom...? 
Wie zijn nog altijd 'unplugged'en waardoor?
Noodzaak...

• Cursus 'oorlogs-mijnen verwijderen'. 
Hoe kunnen mensen verder leven 
nadat mijnen zijn verwijderen uit hun 
dorp? Vrede...

Randvoorwaarden:

• Geen BN-ers als tv-presentatoren maar 
nieuwe (jonge) mensen de kans geven 
zichzelf te bekwamen in het 'Aanmaken 
van Toekomst'.  

• Geen BN-ers rijk  houden, maar 'iedereen 
aan 1 miljoen vermogen helpen door 
middel van werk'.

• TV-programma's duren max. 50 minuten. 
Niet te vaak onderbroken door reclames.

• Rustig format gefundeerd op juridisch 
rechtsgeledig bewijsmateriaal van burgers, 
zoals in 'Een dubbeltje op z'n kant'.  

• Publicatie van kosten tv-programma's op 
websites = educatie jonge ondernemers. 

En...hersen-vervuiling verwijderen
Reclame mag wel eens wat intelligenter worden!
Niet langer 10x per dag dezelfde Oneliners, maar 1 
sterk filmpje van een fabrikant die ook 
achtergrond-info verstrekt aan de klant. 

• Make developments in the Lawsystem 
accessible for the individual. Au... 

• Green energy in the livingroom = force 
politics into exercising business, despite 
the fact they only want to talk about doing 
so for decades + reduction of bureaucracy 
against the will of politics. Sigh...

• Educate civilians on talks in case of 
misconduct... plus starting lawcases 
against misconduct. Hè hè...

• Image facilities for persons with a disablity 
+ taxmoney-analysis for healtcare. Och...

• Image realtime life poverty in NL + think of 
escape-routes from hel. How does the 
government damage the personal 
intelligence of the poor in NL? Finally...

• Image ICT-use in NL. Who does what with 
ICT, when & why...? Who are still 
'unplugged' and why? Neccesity...

• Course' removal of war-bombs/mines'. 
How can people live after mines are 
cleared from their village? Peace...

Conditions:

• NO BN-ers/VIPs as talkshow-host but give 
new (young) people the chance to 
specialize themselves in 'Making the 
Future'.

• NO extra wealth for VIPs, but 'help every 
individual to earn 1 million with work'.  
 

• Tv-programs last max. 50 minutes. 
Hardly any commercials breaks, please!

• Calm format anchored in legally valid 
evidence of citizens, like 'Een dubbeltje op 
z'n kant'. 

• Publication of the costs of the tv-programs 
on websites = education for young 
entrepreneurs.

And... removal of brain-pollution
Commercials must become smarter!
No longer 10x a day Oneliners, but 1 strong small 
film of a manufacturer that provides in background 
of the product to the cliënt.



Mensen zijn niet leuk in NL, 
...ze zijn zielig & haatdragend... 

omdat zij er niet voor willen 
zorgen 'dat Iedereen een Goede 

Toekomst heeft'. 

Schredder je eigen brein, John...
Zodra de Goden & Godinnen Samenkomst 
deze taak aan je oplegt, blijft er weinig meer 
van je over. Zie Mij....

People are not funny in NL,
...they are pittyful & spiteful...

because they don't want to care 
for 'a Good Future for Everybody'.

Schredder your brain,  John...
As soon as the meeting of Gods & Goddesses 
enforces this task upon you, little is left of 
you. See Me.... 

Have a day in EQ-loves for Me, Myself & I..... 
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