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je bent
herboren!!!

Je bent nu
opgenomen en
wordt beschermd,
Jasmine!
n de hemel
als op Mars!

En overal
elders in het
universum!
De nieuwe syncretische kerk
is jouw nieuwe familie en we houden
nu al geweldig veel van je,
voor eeuwig!

Wat een
mooie ziel
ben je...

... maar
alsjeblieft, kijk
zelf ook uit naar
andere broeders en
zusters die onze
hemelse eenheid
willen vervoegen...

... wat een mooie
martiaanse avond
waarin de boodschappers
tot god treden die ze
in alle macht zullen
vereren.
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Verkondig
uw liefde
voor hen!

Liefde!

Liefde!
Liefde!

Laat hun
uw warmte
zien!

Tussen God
en ons bestaat
niets, niets kan
ons scheiden!!!

Het is tijd
om jullie aan
je zielsvoogden
voor te stellen...
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Thomas stond
aan je zijde
bij je eerste
stappen naar
God...

Jasmine, ik kan
je verzekeren dat
je ziel in goede
handen is.

... zij die de eer
hebben de gedoopten
bij te staan in hun
nieuwe spiritualiteit.

Wat is
dat voor
gezeik?!

Zij vielen me
aan toen ik uit
de douches
kwam!!
Als ze in mijn
buurt komen,
zal ik...

Jasmine,
Jasmine,
ik begrijp je
verbijstering,
maar Xavier zal
het je uitleggen.

Het pad
naar
verlossing
is soms
kronkelig...

... En jij bent
hier nieuw. je zou
ons niet vervoegd
hebben als dat
incident niet had
plaatsgevonden.

Ja, het
was gewelddadig, pijnlijk,
inderdaad. Maar
uiteindelijk
niet ernstig.

Wat zou er gebeurd
zijn mocht een echte
gevangenisbende, de
Redfox, de Neosinners
of de GravityDead, vÓÓr
ons hebben vernomen
dat jij een ex-flik
was?
Ze zouden je
meteen gedood
hebben...
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... Maar voortaan
maak je deel uit van
de nieuwe syncretische
kerk, je hebt niets
meer te vrezen.

En als zielsvoogd zal Thomas
je trouwste
bondgenoot
zijn.

Het spijt ons
voor het geweld
dat we je hebben
aangedaan...

Het komt
helemaal goed,
Jasmine...
... Maar
geloof
me...

... Het is een
eer voor mij om
je bij te staan
op je weg naar
innerlijke vrede.

... God heeft
besloten dat Mars
het nieuwe paradijs
voor de gelovigen
wordt...

... Wij zijn z’n
kinderen, en zijn
liefde zal ons
de weg leiden.
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Het
beste
moet nog
komen.

wat ik hier
nu zeg, op het
hoofdkwartier van
de VN, in de stad
Mumbai...
... heb ik al
vele malen ver
teld bij diverse
gelegenheden, al
maandenlang...

... als
Chinees
presidente...

... In naam
van mijn land,
maar ook in
naam van onze
bondgenoten...

... het is tijd
om de onrechtvaardige
wetten te verbieden
die de deportaties naar
Mars toelaten!
Het is tijd om
de onrechtvaardige
wetten te verbieden
die dwangarbeid
in onze kolonies
toelaten!

Niet dat ik niet geloof in het
potentieel dat deze kolonies
vertegenwoordigen voor de mensheid.
Integendeel, ik ben ervan overtuigd
dat als onze toekomst zich
op Mars bevindt...

... die niet
opgebouwd mag worden op
basis van een onrechtvaardige
samenleving, met veroordeelden
beroofd van hun vrijheid, van
een toekomst, van basisrechten,
zelfs het recht om zich voor
te planten, om leven
te geven!

k wil u vragen
om presidente Zhao
Yiyans interventie
te laten beëindigen zonder
haar te onderbreken,
u kent de regels van
wellevendheid op onze
vergaderingen.

Dat is onverantwoord!!!

Mevrouw
Yiyan...

k dank u,
meneer
Massamba.
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Het is tijd
dat de tekst die
een einde maakt aan
deze wereldwijde
schande eindelijk
door iedereen hier
wordt goedgekeurd!

De criminelen moeten deel
uitmaken van deze wereldwijde
inspanningen, dat is de bedoeling
van deze wet!

De door
abolitionistische NGO’s
gelanceerde, wereldwijde
petitie heeft al meer dan
450 miljoen handtekeningen
verzameld in minder dan
drie maanden...

... Dit is het teken
dat het wereldwijde
maatschappelijke midden
veld opnieuw voor ons
komt staan...

... wij, de verkozenen
die hen vertegenwoordigen,
moeten laten zien dat we
luisteren naar zo’n grote
wil om verandering...

... een nieuw
gevangenis
vrachtschip, met
aan boord duizenden veroordeelden...

... staat op
het punt aan
te komen
op Mars...

... k ben van
plan om er alles
aan te doen zodat
dit de laatste
keer is!
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