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Edward,

Voorafgaand aan de Arbitrage-rechtbank.

Arbitrage-rechtbank in Grondwet2014 Republiek 
Nederland

Mijn fouten sinds 2002

Ik heb 1 standaard systeemfout in mijn hersenen.
Ik ga uit van het goede in de mens. Zie eerst al het
goede dat zij in zich hebben en zie ook de goede 
toekomst-mogelijkheden voor de relatie.

Dit gedrag bepaalt elke keuze.

Ik ging er in 2002 vanuit dat NL nog een rechtstaat
was. Wist niet dat de Hoge Raad dossier van 
mensen weggooit inzake 'rechtzaken tegen 
misdrijven tegen de menselijkheid begaan door 
leden van het parlement'.

Ik ging er vanuit dat Nederlanders het niet zouden 
toestaan dat politici Burgers op calculerende wijze 
beschadigen & vernietigen.
Resulterend in oorlog.

Ik ging er vanuit dat de media niet zou willen 
meewerken aan het moedwillig vernietigen van 
mensen door machthebbers in NL.

Ik dacht dat Burgers mij zouden gaan helpen als ik
hen zou uitleggen hoe corruptie bij rechtbanken in 
elkaar zit, op grond van juridisch geldig bewijs.

Ik dacht dat Burgers – ondernemers – niet met 
oorlogsmisdadigers NL-politici aan tafel zouden 
willen zitten, omdat ondernemers niet failliet willen
gaan.

Ik dacht dat de Gezondheidssector niet zou willen 
meewerken aan de realisatie van een Genocideclub
Nederland.

Ik ging er vanuit dat het  bouwen van een 
Genocideclub Nederland door machthebbers het 
Volk niet zou kunnen verlammen.

In 2014 is de realiteit dat Nederland een 
Genocideclub heeft die ook internationaal aan 
macht wint. Vooral in oorlogsgebied. NL is in een 
burgeroorlog. Planeet Aarde in in Wereldoorlog 3.

dward,

Prior to the Arbitration-court.

Arbitration-court Constitution 2014 Republic 
Netherlands

My mistakes since 2002

I have got 1 standard system-failure in my brain.
I always take 'the good in a human being as a 
starting-point'. See all the good they have inside 
themselves first and can also glance in the future 
for more good opportunities for the relationship.

This determines every choice I make.

In 2002, I assumed NL was still a State of Law. 
Didn't know that the Supreme court shredders files
of persons 'who start lawcases in case of crimes 
against humanity committed by parliamentarians'.

I assumed that Dutch Nationals would not allow 
politicians to damage & demolish Citizens in a 
calculated way. Resulting in war.

I assumed that the media would not want to 
participate in the calculated demolition of the 
Dutch nationals, conducted by powerful persons.

I though that Citizens would help me, when I 
would explain them about the corruption of the 
Courts, based on legally valid evidence.

I thought that Citizens – entrepreneurs – would 
not sit around the table with warcriminal NL-
politicians, because they don't want to go 
bankrupt.

I thought that the Healthcare system would not 
want to participate in the realization of the 
Genocideclub Nederland.

I assumed that the making of the Genocideclub 
Nederland could not paralize the People.

In 2014, the reality is that the Genocideclug 
Nederland expands its might intenationally. Mainly
in warzone.

NL is in a civilwar. Planet Earth is in Worldwar3.
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Wat gaat goed sinds 2002?

Ik ken Mijzelf beter dan ooit te voren.
Ik kan vasthouden aan Gevoel van Eigenwaarde, 
Evolutie van Intelligentie & Opvoeding.

Ik heb nog altijd een 'probleem-oplosser in mijn 
body-soul-spirit'.

Ik weet nog altijd wat Planeet Aarde nodig heeft 
om oorlogen te stoppen voor een leven in het 
Paradijs op Aarde.

Ik wéét hoe wij de mensheid moeten bouwen voor 
behoud van Onszelf.

Realisatie van een Arbitrage-rechtbank stopt 
oorlog.

Politici, journalisten, machthebbers willen oorlog 
'omdat zij nu eenmaal begonnen zijn met oorlog 
maken'. Zij gaan er vanuit dat zij nu niet meer 
kunnen stoppen met oorlog voeren.

Zwakbegaafd gedrag van Psychopaten!

Wij kunnen concluderen 'dat het merendeel van de
mens op Aarde een moordenaar wil zijn en blijven'.
Mensen zijn te lui om wetten te maken, benutten 
en om dossier ste bouwen voor het stoppen van 
een conflict in een rechtbank.

Politici willen burgers deze vaardigheid niet 
aanleren, 'omdat zij nu eenmaal zijn begonnen met
het plegen van Misdrijven tegen de Menselijkheid …
en hiermee willen doorgaan'. 

Mensen die in Vrede willen leven zijn ook te lui om 
deze Vrede op te eisen bij de machtsmisbruikers.
Mensen die zeggen 'dat zij mensenrechten willen 
realiseren', zijn te kinderachtig en lui om 
rechtzaken te starten tegen machthebbers die 
Grondrechten en Mensenrechten schenden.

Kortom: Mensen laten zich in oorlog brengen, hun
lichaam beschadigen en vernietigen.... omdat zij 
lui willen zijn.

Hoe kan je dit veranderen?

Mensen moeten worden gedwongen te denken in 
termen van 'oplossingen realiseren'.

Zij moeten gedwongen worden met hun lichaam in 
hun huis, op het werk en in de samenleving 'als 
vanzelfsprekend juridisch te denken & handelen'.

Wie kan de meerderheid van de mensen die willen 
folteren & moorden... dwingen de Mensenrechten 
te gaan toepassen voor Leven in het Paradijs op 
Aarde?

What went well since 2002?

I know Myself better than ever before.
I can hold on to feelings of Self-worth, Evolution of
Intelligence & Education.

I am still 'a problem-solver inside my body-soul-
spirit'.

I still know what Planet Earth needs in order to 
stop wars for a life in Paradise on Earth.

I know how mankind must build for the 
preservation of Ourselves.

The realization of an Arbitration-court stops 
war.

Politicians, reporters, powerfull persons want war 
'because they once started to make war'. They 
take as startingpoint: 'We can not stop the war-
making'.

Retarded behavior of Psychopaths!

We may conclude 'that the majority on Earth 
wanst to be and stay a killer'.
People are toot lazy to make laws, use them, and 
to build files for conflict-ending in courtroom.

Politicians refuse to educate civilians for this skill, 
'because they did start to conduct Crimes aganst 
Humanity … and now they want to continue doing 
so'. 

People who want to live in Peace are too lazy to 
claim the Peace with abusors of power.
People who say 'that they want to realize 
humanrights'are too childish and lazy to start 
lawcases against  abusors of power who violate 
Constitutional and Humanrights.

Shortly: People have themselves maniuplated into
war, damage and demolish their body... because 
they want to be lazy.

How can you change this?

People must be forced to think in terms of 'the 
realization of solutions'.

They must be forced to use their body, home, 
work and community for 'judicial thinking & 
behavior, naturally'.

Who can make the majority of the people who do 
want to torture & kill change... and make them 
conduct  Humanrights for Life in Paradise on 
Earth?

The Future-bringer
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De Toekomst-brenger

De Toekomst-brenger ziet wat er misgaat; ziet wat
nodig is om het goede te realiseren & waarborgen.

Dit vereist dat de Toekomst-brenger zelfkennis 
heeft. En bereid is persoonlijk een element van 
Evolutie te zijn. Het lichaam van de Toekomst-
brenger wordt een stroming op Planeet Aarde in de
Galaxy.  De mens wordt een stroming.
Door dit te aanvaarden is deze Galaxy-opdracht 
uitvoerbaar, maar menselijke pijn blijft aanwezig.

Edward, 

Je kan alleen een Fairtrade & Eko Cyber-Wereld 
realiseren door Putin te passeren, 
Door de Duivel binnen het Internationaalstrafhof & 
Internationaal Gerechtshof te programmeren..

Putin moet je nog je Russisch paspoort geven...
Dit is geen probleem, het is wel 'tijd & energie-
verlies'.

Als jij de Arbitrage-rechtbank bouwt binnen de 
Cybercrime-Wereld, passeer je automatisch de 
Duivel. Het is een kwestie van volhouden.

Je maakt iedereen intelligenter, óók Putin!

Het progammeren van mensen die willen folteren &
moorden vind ik een 'smerige klus'.
Ik wil niet op Aarde zijn voor deze taak; ook ik wil 
een gemakkelijk leventje in rechtvaardigheid.

Ik wil niet gedwongen worden 'oorlogs-slachtoffers 
op te voeden, die in oorlog zijn geraakt door hun 
persoonlijke luiheid'. 

Ik wil niet tegen mijn kinderen zeggen:
'Jullie zullen in oorlog in Europa sterven'. 

Dus blijft er maar 1 taak over, namelijk:
'Bouw een Arbitrage-rechtbank en hersenspoel het 
Volk hiermee. Net zolang totdat politici aanvaarden
dat zij niet langer onder het toepassen van 
Mensenrechtenverdragen uit kunnen'. 

Met het  Folterverdrag kan de Toekomst-brenger 
'elke Duivel de bek dicht timmeren'.  

Edward, bespreek het Folterverdrag met 
iedereen..., maar negeer Putin terwijl je dit doet.

Bouw de Mensenrechten en de Arbitrage-rechtbank
binnen de Cyber-wereld... en negeer de Duivel.

The Future-bringer can see what goes wrong; 
oversees what is needed to realize and guarantee 
'the good'. 

This  requires  that the Future-bringer has self-
awareness.  And is personally prepared  to be an 
element of Evolution. The body of the Future-
bringer becomes a flow on Planet Earth in the 
Galaxy.  The humanbeing becomes a flow.
By accepting this Galaxy-assignement, the task 
becomes doable, but  the human pain stays 
present.

Edward,

You can only realize a Fairtrade & Eko Cyber-World
by passing Putin.
By prgramming the Devil inside the 
InternationalCriminalCourt and the International 
court of Justice.

Putin still has to give you a Russian passport....
This is no problem, though 'a loss of time & 
energy'.

When you build the Arbitration-court inside the 
Cybercrime-World, you automatically pass the 
Devil. Its an issue of endurance.

You shall make everybody more intelligent, 
including Putin.

To program humanbeings who do want to torture 
& kill is a 'dirty job'.
I don't want to be on Earth for this task; I want to 
have an easy-going lifestyle  in justice too'.

I don't want to say to my children:
'You will die in a war in Europe'.

Thus, only 1 task remains, namely:
'Build an Arbitration-court and brainwash the 
People with it. Keep doing so,  untill politicians 
accept that they no longer can ignore the conduct 
of Humanright-treaties'.

With the Torturetreaty its possible for the Future-
bringer 'to break down the Devil'.

Edward, discuss the Torturetreaty with 
everybody..., but ignore Putin while doing so.
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