
 

 

 3 -  Met u naar de toekomst in onstabiele tijden. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
   

    Toekomstperspectief -  ook het klimaatvraagstuk - vraagt het inslaan van nieuwe wegen. Een 
    groeiend besef. De reden voor de opkomst van United Mandate. Een geheel nieuwe ontwikke- 
    ling die beleidsmatig voldoet aan de eisen van deze tijd. U bent er direct al bij nodig. Welkom. 
 
 

 
 

   
 

 

 
 

Toekomstperspectief is een dierbare wens. Help die wens vervullen op basis van uw mandaat. 
Zie de problemen. Ze blijven liggen. Men komt ze dagelijks tegen. Zo betreft het twee maat-
schappelijke stelsels die tot criminaliteit, terreur en sociale onrust leiden. Ook het leggen van 
noodverband, corruptie en gewetenloos oorlogsgeweld vragen fundamentele veranderingen. 
 

De technologisch hoog ontwikkelde samenleving schenkt ons de zekerheid dat het anders 
kan. Favoriet is de waterstof-infrastructuur. United Mandate staat klaar met drie doeltref-
fende beleidsprogramma’s. Zij kan die onbesmet, ongebonden en resultaatgericht inzetten. 
Op elk te bepalen moment. Met mensen die beschikken over werkelijkheidszin. Waar moge-
lijk met behulp van politiek leiderschap. Dan in relatie tot moreel besef en gezond verstand. 
 

Globaliseren is cruciaal. Het gaat hier om regels en voorzieningen voor de mens als kosmopo-
liet. Uw mandaat is in dit verband een fundamenteel gegeven. Schenk daar aandacht aan. 
Veranderende tijden vragen een weloverwogen beleid dat nu voor de jaren 2020 t/m 2030 
gedetailleerd vaststaat. Los van religie. Vrij van politieke belangentegenstellingen. Bevrijd 
van inactief formalisme. Doelgericht zonder de ballast uit het verleden. Het schenkt voldoe-
ning in snel veranderende tijden beleidsmatig te werken aan een logisch veranderingsproces. 
 

Het beleid richt zich op economische groei. Telkens georganiseerd in relatie tot het welzijn 
van de individuele mens. Vooruitgang biedend via de ratio van de logica. Verschoond blijvend 
van mensonwaardige controversiële manipulatie. Centraal staat de mondiale moderne mens. 
Een toekomstgericht, doelbewust en esthetisch scheppingsgegeven. Een boeiend verschijnsel. 
Het beleid is realistisch. Altijd gebaseerd op de feiten, vindingen en ervaringen van nu. 
 

Contactueel gaat het om gangbaar intermenselijk verkeer zonder ergens te interveniëren. 
United Mandate eerbiedigt ieders religie en devotie. Zij stimuleert het en vraagt waardering 
voor een ieder die daarin voorgaat. Die de samenleving zo geweldloos dient. De komende 
discussies verhelderen haar beleid. Ze behelzen bekende levensvragen in een mondiaal kader. 
Los van historie en religie. Direct in harmonie met de realiteit en dynamiek van deze tijd. 
 

 
 

Steun de grondslag van een nieuwe ontwikkeling die fundamenteel onze toekomst betreft. 
Alle middelen staan ons ter beschikking. In die context heeft u op dit moment de mogelijkheid 
veel te betekenen voor de opkomst van United Mandate middels de vereniging Promotie Uni-
ted Mandate. Let wel, het betreft geen donatie. Wij bieden u het zinvol en waardevast on-
derbrengen van geld. Korte tijd. Of blijvend zo u wilt. Er is een wettelijk maximum van 100 
personen aan verbonden. Direct al zijn er 70 nodig. Benut die specifieke mogelijkheid. Dit kan 
op gemakkelijke wijze. Doel is zo spoedig mogelijk voltallig te zijn. Zie het vakje ‘Verzenden’. 


