Niet weten … Wanneer je door Wie, op Welk
moment wordt vermoord, is Gebrek aan
Evolutie van Overlevingsdrang.
Marriage between ElonMusk & DesireeStokkel is not simple.
Condominium must be found. A Leap of Faith for both of us.

Not knowing… When you will be murdered,
by Whom in Which moment, pictures the
failure of your Evolution of Survival – impuls.

Planet Ocean Underwater Hotel Florida in Key West - Arch2O.com

Written by Désirée Stokkel, IPM and UN-replacer.
The legally most powerful woman on Earth.
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Niet weten…

Not knowing…

Onbalans in je lichaam.
Dit voel je wel; je wilt er geen
Aandacht & Tijd aan besteden.

Imbalance in your body.
You do feel it; you don’t want
to give it Attention or put Time
in it.

Je voelt verschillende DNA delen
trekken / duwen in je lichaam.
You feel the various DNA parts
pull / push your body.
Je hersenen spreken vanuit
Intuïtie tot je, wat je negeert of Your brain speaks from Intuïtion,
verwaarloost.
what you ignore or neglects.
DNA cellen Categorie 1 wel
geopend, maar je bent de
Container Categorie 2 - met DNA
voor
‘Evolutie van Overlevingsdrang’ vergeten te openen & benutten.

DNA cells Category 1 are
opened, but you have forgotten
to open Container Category 2 –
with DNA for ‘Evolution of
Survival’ , in it- .

DNA Categorie 1 heb je teveel –
te vaak – geopend en in gebruik
genomen op basis van halfbakken redenen.
De Robot in ElonMusk is te
groot, te sterk en te ouderwets.

DNA Category 1 is opened too
deep - too often by you, and is
being put to work for Halfdone
reasons.
The Robot in ElonMusk is too
big, too strong and too
oldfashion.

DNA Categorie 2 ben je vergeten
te openen; of deze is alleen
DNA Category 2 is a system you
geopend voor de Baby-makerij. have forgotten to open; or, you
have only opened this for the
Je wilt niet erkennen ‘dat
Baby-makery.
Moord overleven ook belangrijk
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is’. In DNA Categorie 2. Tijdelijk,
kom je hiermee weg.

You do not want to recognize
‘that to survive Murder is
important too’. In DNA
Categorie2. Something you get
away with, Temporarily.

De Robot in je lichaam doet
suggereren dat je in Evolutie
bent.
Terwijl je dus een belangrijk deel
van de DNA-software in je
lichaam… niet gebruikt voor de
relatie tussen de Robot – Aarde
– Mensheid.

The Robot in your body suggests
that you are in Evolution.
Despite the fact, that you ignore
an important part of DNAsoftware in your body…, which is
now NOT being put to work for
the balance Robot – Earth –
Mankind.

In dit Vacuüm groeit je Eigen
Moordenaar:
Persoon die wil dat jij
vernietigd wordt, nu je de Robot
te veel macht geeft en zodoende
het leven van je Eigen
Moordenaar ‘bemoeilijkt’.
Haat. Wraak. Explosief gedrag.

In this Vacuüm grows your Own
Murderer:
Person who wants you to be
demolished, now … you have
given the Robot in yourself too
much power; consequently the
life of your Own Murderer
‘complicates’. Hate. Revenge.
Explosive behavior.

Alarmbellen gaan regelmatig af
in je lichaam - nu Categorie 2
zich verwaarloosd voelt - maar
je wilt er geen aandacht of tijd
aan besteden.

Alarmbells ring regularly in your
body – now Category 2 feels
neglected by you – but you
don’t want to invest attention
or time in it.

Je bouwt je Eigen DNA voor de
Wereld die jij zelf hebben wilt;
zonder uit te zoeken of de
Mensheid op Aarde jouw
Dominante Wereld ook wil.

You construct your Own DNA for
a World you want to own;
without investigating if
Humanity on Earth also
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appreciates your Dominant
Je gaat er vanuit dat jij weet wat World.
andere personen nodig hebben zonder een Juridisch fundament You assume that you know
aan te maken, waarmee de
‘what fellow humans need’ ,
Medemens jou in het Vacuüm in without the construction of a
evenwicht kan brengen &
Legal frame, with which the
houden voor Liefde voor Ons
Fellow-human… can keep you in
allemaal -; nu is grote Juridische balance in the Vacuüm for Love
ongelijkheid ontstaan.
for All of Us; the hugh Legal
imbalance is a fact.
Je sluit je ogen voor Crimineel
Gedrag van je Investeerders, nu You close your eyes for Criminal
jij de Wereld wilt bouwen… die
Behavior in your Investors, now
jij geschikt vindt voor de
you want to build the World…
Mensheid.
you find suitable for Mankind.
Niet naar je Intuïtie luisteren
voor het aanbrengen van Balans
voor je Totale Evolutie , binnen
Evolutie van Evolutie in Space.

Not listening to your Intuïtion
for they realization of Balance
for your Total Evolution, within
the Evolution of Evolution in
Space.

Leven alsof je Onsterfelijk bent.

Live Life as if you are Immortal.

Veronderstellen ‘dat je zoveel
Robot Gedragingen & Middelen
hebt, dat het NU niet nodig is
om Aandacht & Tijd te stoppen
in ‘Evolutie van
Overlevingsstrategie’’.

Presume ‘that you own so many
Robot Behavior patterns &
Means , that you don’t need to
give Attention and put Time in
the ‘Evolution of Survival
strategy’’.

De Overlevingsstrategie niet
erkent, als Space moment
voor Educatie van De Zelf.

The Survival strategy is not
recognized as a Space moment
for Education of The Self.
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Evolutie niet erkennen , als
Evaluatie-momentje.

Evolution is not recognized , as
moment for Evaluation.

Geen Respect bewijzen voor de
Makers van Space, de Mens en
de Evolutie.

Show no respect for the Makers
of Space, the Human and the
Evolution.

Wanneer je wordt
vermoord…

When you will be killed….

Kan je zelf ‘ongeveer’ bepalen
op welk moment … je Eigen
Moordenaar je wilt doden?

Can determine for yourself
‘when you will be killed …
approximately ‘ by your Own
Murderer?

Ja.

Yes.

Moord is een Systeem met een
Dynamiek.

Murder is a System with a
Dynamic.

Moord:
Persoon wil je van Aarde
verwijderen, nu je zijn / haar
leven verpest.

Murder:
Persons wants you to disappear
from Earth, now you ruïne his /
her life.

Systeem:
Platform waarop de Heerser –
die alle persoonlijke Wettelijke
plichten negeert en ook de
Wettelijke plichten van zijn
Aanhangers negeert – een
Macht krijgt… die beschadigend
/ dodelijk is voor de Medemens.

System:
Platform on which the Ruler –
who personally ignores all Legal
obligations and also ignores the
Legal obligations of his
Supporters – obtain Power…
which is damaging / lethal for
the Fellow Human.

5

Dynamics in System Murder:
Dynamiek in Systeem Moord:
Due to ignoring Legal obligations
Door het negeren van Wettelijke by all Parties in a Relationship,
plichten van alle Partijen in een Manipulations arise between
Relatie, ontstaan Manipulaties
humans. Are these
tussen mensen. Worden deze
Manipulations To Damaging /
Manipulaties voor één van de
Too threatening … for one of the
personen in de Relatie…
persons in the Relationship… the
Te Beschadigend / Te dodelijk… moment for the Murder-plan is
ontstaat het moment van
present.
Moord-plannen.
Moord-plan:

Murder-plan:

Een Moord-plan is een
zelfverdediging-systeem van
Juridisch Luie mensen, ‘die op
korte termijn een 100%
probleem-oplossend resultaat
willen hebben’.
Het verwijderen van een Heerser
--- die hun leven beschadigt /
vernietigt ---zien zij als
‘bevrijding aan de horizon’; zij
kunnen na het uitvoeren van de
Moord stoppen met Moordplannen / stoppen met
onderdanig zijn aan… en / of
verantwoording afleggen aan de
Heerser.

A Murder-plan is a Selfdefence system by Legally Lazy people,
‘who demand to see a 100%
problem-solving result on a
short timeline’.
The removal of the Ruler --- who
damages / destroys their life --is seen as ‘liberty at the horizon’;
they can stop planning Murder /
stop being a slave to … and /or
stop being accountable to the
Ruler…. after the Murder.
A Murder-plan suggest that a
Victim removes a Criminal. The
fact that the Victim turns into a
Criminal … is being neglected /
ignored, because Legal
obligations for all Parties in the

Een Moord-plan suggereert dat
een Slachtoffer de Crimineel
verwijdert. Feit dat het
6

Slachtoffer op dat moment zelf
ook in een Crimineel verandert…
wordt genegeerd /
verwaarloosd, doordat
Wettelijke plichten voor alle
Partijen in een Relatie … nooit
zijn uitgebouwd.

Relationship… are never
constructed.
Dynamics within the Murderplan system, start with the
Question:
Do all Parties in the
Relationship have completed all
their Legal obligations, before
they turn to Murder?

Dynamiek binnen een Moordplan start bij de Vraag:
Hebben alle Partijen in de
Relatie al hun Wettelijke
plichten volbracht, voordat zij
overgaan tot Moord?

Standard answer = never.
Parties in Conflict have never
completed all their Legal
obligations… previously to the
Murder.

Standaard antwoord = nooit.
Partijen in Conflict hebben nooit
al hun persoonlijke Wettelijke
To prevent a Murderattack
plichten volbracht… voorafgaand requires knowledge of the
aan Moord.
Evolution of Civilisation.

Voorkomen van Moordaanslag Prevent:
vergt kennis van de Evolutie van To inhibit a Murder-attempt on
Beschaving.
your life demands ‘that you are
a Legally Good Rolemodel
Voorkomen:
yourself’.
Tegenhouden van een Moordaanslag op je leven vereist, ‘dat For your rock solid personality,
je zelf het Juridisch Goede
you construct a Legal frame
Rolmodel bent.’
‘with which you can force your
Voor je persoonlijke
Friend & Enemy to build a
standvastigheid bouw je een
System that is Murder-free’.
Juridisch Frame ‘waarmee je de
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Vriend & Vijand kan dwingen
een Systeem te bouwen dat
Moord-vrij is’.

UN-charter – Torturetreaty –
Constitution Homeland –
Humanright treaties – Trade
treaties – Start Lawsuits for this
Parcours in your Human life.

VN-Handvest – Folterverdrag –
Grondwet Thuisland –
Mensenrechtenverdragen –
Handelsverdragen –
Rechtszaken starten voor het
opeisen van Dit Parcours in je
Mensenleven.

A Murder-free foundation is to
be constructed by yourself, for
the Evolution of your DNA in
infinity.
For all Evolution that springs
from your DNA, you are
responsible.

Een Moord-vrij fundament
moet je zelf bouwen, voor de
Eeuwige Evolutie van je DNA.

Do you residence in a Dreamworld and this one falls silent /
implodes / demolition of your
Human body… you are the one
who gave others the freedom to
do this to you.

Voor alle Evolutie rond je DNA
ben je zelf verantwoordelijk.
Leef je in een Droom-wereld en
komt deze tot stilstand /
implosie / vernietiging van je
Mensenlichaam… dan heb je dit
zelf zo laten ontstaan.

You are the one ‘who didn’t
want to put time & energy in the
Evolution of Civilization for All of
Us’; for example: Evolution of
Justice for All of Us.

Je hebt zelf ‘geen tijd & energie
willen steken in Evolutie van
Beschaving voor Ons allemaal’;
mbv Evolutie van Recht voor Ons The Evolution of Human –
allemaal.
Dream – Justice – Higher
Spaceforces is never put in
De Evolutie van Mens – Droom – Balance.
Recht - Hogere Spacekrachten
is nooit in Balans gebracht.
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De Evolutie van Vacuüm is nooit
diepgaand bestudeerd; je weet
helemaal niet wat zich in het
Vacuüm afspeelt rond je
Persoon, omdat je NIET wilt
weten wat Familie- Vriend –
Vijand – Spacekrachten doen in
het Vacuüm… waar jij hun leven
& lichaam beschadigt of
uitschakelt.

The Evolution of Vacuum is
never profoundly studied ; you
don’t know at all what takes
place in the Vacuum in
connection with your Person,
now you DON’T want to know
what Family – Friend – Enemy –
Spaceforced undertake in the
Vacuum… where you damage or
switch off their lives.

In het Vacuüm heb je het
Openvouw systeem voor je DNA
verwaarloosd; heb je het
Openvouw systeem van het DNA
in je Familie – Vriend – Vijand –
Spacekrachten genegeerd.

In the Vacuum, you have
neglected the Unfolding system
for your DNA; you have ignored
the Unfolding system for DNA in
your Family – Friend – Enemy –
Spaceforces.

De Toxische Dynamiek is
onbekend. Je weet niet wat jou
of je Medemens ‘goed gelukkig
gezond maakt ‘ in Evolutie van
Evolutie.

The Toxic Dynamics is unknown.
You don’t know what you or
your Fellow human ‘makes one
good healthy happy’, in
Evolution of Evolution.

Het Volledige Evolutie-plaatje
wil je niet bekijken / kennen… en
toepassen wil je het zeker niet,
nu je Droom de Hoofdgang moet
blijven.

The Entire Evolution-picture you prefer not to glance at / not
to grown accustomed with …
and don’t want to put into
practice – now your Dream must
stay the Main entrance.

Je wilt het gedrag van de
Medemens in Evolutie niet
bestuderen.

You don’t want to study the
behavior by the Fellow human in
Evolution.
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Je wilt de Evolutie Mixfix, tussen
Personen & Spacekrachten, met
wie je een Relatie hebt op
Aarde… niet kennen.

You don’t want to know the
Mixfix Evolution between
Persons & Spaceforces, with
whom you are in a Relationship
on Earth…

Evolutie is een Systeem.
Je wilt het Systeem Mixfix
tussen mensen op Aarde onder
Hogere Spacekrachten niet
kennen.
Je wilt niet erkennen dat een
Persoon – aan de andere kant
van de Wereld, die je nog nooit
ontmoet hebt – een zeer grote
zware Spacekrachten taak heeft
in je leven.
Een taak voor het
Schoonpoetsen van de
Dynamiek waarin je leeft.
De Mens aan de andere kant
van de Wereld moet binnen
Individuele Evolutie een
Spacetaak volbrengen, voor de
Optimale Evolutie van Evolutie.

Evolution is a System.
You don’t want to know the
System Mixfix between humans
on Earth under Higher
Spaceforces.
You don’t want to acknowledge
that a Person – on the other side
of the Globe, whom you have
never met yet - has a big heavy
Spaceforce duty in your life.
A duty for the Cleaning of the
Dynamics you residence in.
The Human on the other side of
the Globe must complete a
Spaceduty for Individual
Evolution, for the Optimized
Evolution of Evolution.

‘Jouw optimale Evolutie
is Mijn optimale Evolutie’.

‘Your optimized Evolution,
is My optimized Evolution’.

Zorgen dat jij – de Persoon die
To make sure that you – the
binnenkort vermoordt gaat
Persons who is to be murdered
worden door Eigen Wangedrag - soon, triggered by own
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begrijpt dat er Hogere krachten
zijn ‘die je vertellen wat je moet
doen / laten voor het
anticiperen op een
Moordaanslag op je Lichaam’.
Deze situatie is ontstaan
‘doordat je weigert Juridisch het
Beste Rolmodel ooit in Space te
zijn’. De Grote Juridische
Evolutie sla je over, nu het
eenvoudiger is om in een Droom
te leven… en personen die je
Droom verstoren ‘eruit te
kieperen’.

Misconduct – comprehends that
there are Higher powers ‘who
instruct you what to do / leave
for the anticipation on a
Murder-attempt on your Body’.
This situation has arisen
‘because your refuse to be the
Legally Best Rolemodel ever in
Space’.
The Great Legal Evolution, is
skipped by you, so its ‘simpler to
stay in your Dream… and to kick
the person who disturb your
Dream ‘out of your life’’.

‘Hup, het Vacuüm in.
Weg met de Droom-stoppers!
Garandeert
je Eigen Ondergang’.

‘Kick, into the Vacuum.
Remove the Dream-stoppers!
It guarantees
your Own Doom’.

Zou je wel het Beste Juridische
Rolmodel ooit zijn… groeit er
Schoonmaak-macht in je
lichaam; je opent alle
persoonlijke DNA cellen voor
gebruik op Aarde… en probeert
dit zo te doen dat hogere
Spacekrachten het Prima vinden.

Would you be the Best Legal
Rolmodel ever… there would
grow a Cleaning-power inside
your body; you open all personal
DNA cells for use on Earth… and
try to do this in a way the
Spaceforces are Comfortable
with.

Het
‘Ik – DNA – Aarde – Space –
Juridisch Medemens proces ‘
wil je…
nu je er zeker van wilt zijn
dat je

The
‘I – DNA – Earth – Space – Legal
Humanbeing proces’
you want…
now you want to be assured
that your
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Familie – Vriend – Vijand –
Spacekrachten…
niet overgaan
tot het aanvallen / doden
van jouw Lichaam op Aarde.

Family – Friend – Enemy –
Spaceforces…
will not turn to
attacks / murder
on your Body on Earth.

Je wilt voorkomen dat Vriend of
Vijand je Lichaam beschadigt of
doodt … in het Vacuüm.

You want to prevent that Friend
or Enemy damage your Body or
kill it… in the Vacuum.

Je bent NIET verantwoordelijk
voor het Vacuüm van je
Medemens. Tenzij je
DésiréeStokkel heet en op
Aarde bent voor Saint-training.

You are NOT responsible for the
Vacuum of your Fellow Human.
Unless your name is
DésiréeStokkel and you are on
Earth for a Saint-training.

Tenzij je 100% zeker weet ‘dat je
Grootste Vijand - of Medemens
die op het Andere Startpunt van
de Continuüm leeft – gemaakt is
door hetzelfde Spaceteam dat
jouw lichaam ook op Aarde
heeft gezet’.

Unless you are 100% convinced
‘that your Biggest Enemy – or
Fellow who stands on the Other
Startingpoint of the Continuüm
– is design by the same
Spaceteam that put your body
on Earth’.

Continuüm leefstijl:
Spaceteam voor de Mensenmakerij op Aarde, ontwerpt
personen die ogenschijnlijk
elkaar tegengestelden zijn.

Continuüm lifestyle:
Spaceteam for Human-makery
on Earth, designs persons who
seems to be eachothers
opposites.

DNA in elk persoon ‘lijkt 100% te
verschillen van elkaar’: geslacht
– liefde – vaardigheid –
levensdoel – toekomst – dood.

DNA in each person ‘seems to be
100% different from eachother’;
gender – love – skills – goal for
life – future – death.
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Binnen Evolutie van Evolutie
geldt dit Grote Verschil tussen 2
personen niet.

Within the Evolution of
Evolution is this Big Difference
between 2 persons not valid.

Het doel van zo’n Relatie is ‘het
zo snel mogelijk, zo optimaal
Mixfixen van DNA – liefde –
vaardigheid – toekomst – dood’.

The goal of such a Relationship is
‘the optimized Mixfix of DNA –
love – skills – future – death, as
fast as possible’.

Sterven in de Evolutie van
Harmonie is een deel van
Evolutie van Evolutie.
En, heeft alleen plaats als het
Optimum het levensdoel is.
Het Optimum in Alles.
De Beste Topprestatie van de
ene Mens is gemixed met de
Beste Topprestatie van de
andere Mens.

To die in the Evolution of
Harmony is a part of Evolution of
Evolution.
And, it only takes place when
Optimizing is the goal for life.
The Optimum of Everything.
The Best Top level achievement
by the first Human is mixed with
the Best Top level behavior by
the second Human.

Spacekrachten bepalen ‘op welk Space forces determine ‘in
intelligentie platform deze
which Intelligence platform this
Mixfix plaatsheeft’.
Mixfix takes place’.
ElonMusk:
TOP prestatie = Raket bouwen.
Zwakte = EQ negeren.

ElonMusk:
Top achievement = build Rocket
Weakness = ignore EQ.

X

X

DésiréeStokkel:
TOP prestatie = EQ Juridisch
proces IntStrafhof – VN – rotte
Presidenten & CEOs.

DesireeStokkel:
Top behavior = Legal EQ
procedure IntCrimCourt – UN –
rotting Presidents & CEOs.
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Zwakte = Veel Spacekrachten
kennis, maar kan nog geen
Deltavlieger bouwen… Komt
nooit aan Raket bouwen toe.
SpaceLab wil de Evolutie van
Evolutie en niet het
kinderachtige gedoe van
Mensen.

Weakness = Many Spaceforce
knowledge, but can’t construct a
Delta kite… Will never be ready
to construct a Rocket.
SpaceLab wants the Evolution
of Evolution and not the
childish behavior by Humans.

Continuum with EQ x
Continuüm van EQ x Grondstof x Rawmaterials x Human x Justice
Mens x Rechten x Liefde x Space x Love x Space = Survival
= Overlevingsstrategie
strategy.
Ouderwets zijn:
 Mechanica Universiteit.
 Rechten Universiteit.
 Psychologie Universiteit.
 Geld Universiteit.
 Spacekracht
Mensenmakers
Universiteit.
 Overlevingsstrategie
Universiteit.
 Planeet Aarde in Space.

Oldfashion are:
 Mechanica University.
 Law University.
 Psychology University.
 Money University.
 Spaceforce Human makery
University.
 Survival strategy
University.
 Planet Earth in Space.

Herken je Eigen Moordenaar:

Do recognize the person who
want to murder you:

Elk persoon die weigert te
werken vanaf :
 UN-Handvest
 Folterverdrag
 Mensenrechtenverdragen

Each Person who refuses to
work from:
 UN-charter
 Torturetreaty
 Humanrighttreaties
14

 Handelsverdragen
misbruikt voor Moord
 Weigert Internationale
Rechtszaken te erkennen
 Persoonlijk weigeren te
starten, vanaf Grondwet
Thuisland.

 Trade treaties misused for
Murder
 Refusal to recognize
International Lawsuits
 Refusal to start personally
from Constitution
Homeland.

Elk persoon die weigert je als
Medemens te erkennen en te
handelen voor het
Optimaliseren van je
Spacekrachten op Aarde:
 Je Eigen Moordenaar
weigert van mens tot mens
met je te communiceren.

Each person who refuses to
recognize you as Fellow human
and refuses to act for
Optimizing of your Spaceforces
on Earth:
 Your Own Murderer
refuses to communicate
with you from human to
human.
 Weigert uit te gaan van het
 Refuses to start from
Optimaliseren van de
Optimizing the Mixfix on
Mixfix op een Continuüm,
the Continuum under
onder Spacekrachten.
Spaceforces.
 Refuses to build Evolution
of Evolution on Planet
Earth.

 Weigert Planeet Aarde in
Evolutie voor Evolutie te
bouwen.

 Refuses to communicate
about Personal Evolution
and to anchor DNA in
Evolution of Justice.

 Weigert of Persoonlijke
Evolutie te praten en DNA
te verankeren in Evolutie
van Recht.

 Refuses to claim Evolution
of Justice for Yourself –
Family – Friend – Enemy

 Weigert Evolutie van Recht
op te eisen voor Zichzelf –
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Familie – Vriend – Vijand
voor sterven in Evolutie
van Harmonie.

for dying in Evolution of
Harmony.
 Refuses to distinguish the
Good Legal Rolmodels
from the Bad Warmakery
Rolmodels.

 Weigert onderscheid te
maken tussen Goede
Juridische Rolmodellen en
Slechte Oorlogsmakerij
Rolmodellen.

 Refuses to make himself /
herself to complete Life
under Spaceforces.

 Weigert zichzelf te
dwingen tot het uitvoeren
van Leven onder
Spacekrachten.

Your Own Murderer
Is The Big Refuser,
Who demolishes your Life for
FUN.

Je Eigen Moordenaar
is De Grote Weigeraar,
Powers behind Dynamics for
die je Leven voor LOL afbreekt. Murder:
Kracht achter Dynamiek voor
Moord:
Persoon die jou doelgericht
beschadigt / vernietigt… werkt
op een Stramien.

Person who damages /
demolishes you… operates on a
set of line, towards a listed
target.
Perhaps you can ‘Educate that
person in unfolding DNA for the
Mixfix under Spaceforces’.
And, perhaps not.

Misschien kan je die persoon
‘een Les in DNA openvouwen
voor Mixfix onder Spacekrachten
geven’.
It can be that this Fellow
En, misschien ook niet.
humans ‘will never become a
Mankind loving individual,
Het kan zijn dat deze Medemens despite the amount of Attention
‘nooit Menslievend zal worden’, – Time – Energy you put into it’.
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ongeacht de hoeveelheid
Aandacht - Tijd – Energie je erin Do you notice this behavior by
stopt’.
your Murderer in your Own
Life… you have arrived in
Constateer je dit gedrag van je
Evolution for Evolution.
Moordenaar in je Eigen Leven…
dan ben je gearriveerd in
NO escape possible;
Evolutie van Evolutie.
Your Destiny is
‘to cure the Devil in the
Er is geen ontkomen aan;
Murderer… whether you like it
jouw Levenslot is
or not’.
‘de Duivel in de Moordenaar
genezen… of je wilt of niet’.
Is that possible?
Can you be successful?
Kan dat?
Kan je succesvol zijn?
It takesextensive Thinking ability
& many Communication skills.
Het vergt veel Denkvermogen & Much patients – determination
Communicatie vaardigheid.
in Evolution for Civilization.
Veel geduld – vastberadenheid
in Evolutie van Beschaving.
Where lays the boundary to
what you can accomplish?
Waar ligt de grens aan wat je
kan bereiken?
In Law.
Even when your Own Murderer
In het Recht.
refuses ‘To construct The
Ook als je Eigen Moordenaar
Optimum on the Continuum,
weigert ‘Het Optimum op de
you must act for Evolution of
Continuüm te bouwen, moet je Survival strategy’.
handelen voor Evolutie van
Overlevingsstrategie’.
When you don’t, the Monster in
the person who wants to be
Doe je dit niet, dan groeit het
your Murderer, grows.
Monster in de persoon die
Moordenaar wil zijn.
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Doe je dit wel … finish je
persoonlijk in Evolutie van
Wijsheid, op het pad van
Evolutie van Onderwijs voor
Recht.

When you do… you personally
finish in Evolution of Wisdom,
on the path of Evolution of
Education for Justice.
Humans choose to be
a Monster or a Saint.

Mensen kiezen voor
Monster zijn of Saint zijn.

The choice is given by
Evolution of Laziness.

Deze keuze is ingegeven door
Evolutie van Luiheid.
Niveau van Aangeboren
Intelligentie bepaalt ‘de grote
van het Monster of de Saint’.
Word je geconfronteerd met je
Eigen Moordenaar, moet je
eerst uitzoeken ‘Hoe groot de
Saint in je DNA is’.

Level of Borned Intelligence
determines ‘the size of the
Monster or the Saint’.
Are you being confronted with
your Own Murderer, you first
need to find out ‘which size the
Saint in your DNA is’.

To wich extend can you manage
In welke mate kan je
‘to get the Best out of Yourself…
‘het Beste uit Jezelf halen… voor for stopping the Monster’?
het stoppen van het Monster’?
As long as you are not at the End
Zolang je niet aan het Einde van of your Personal Evolution, you
je Persoonlijke Evolutie bent,
can always conduct the
kan je altijd de Evolutie van
Evolution of Pragmatism.
Pragmatisme uitvoeren.
On a daily basis ‘you will know
Dagelijks ‘weet je wat je kan
what you must do to Stop your
doen voor het Stoppen van je
Own Murderer’.
Eigen Moordenaar’.
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Je wilt niet sterven in Evolutie
van Luiheid; wel in Evolutie van
Harmonie… zodat het Monster
je niet kan raken.
Een Monster kan je wel doden,
terwijl jij in Evolutie van
Harmonie ‘de Juridische Liefde
te bouwen voor Evolutie van
Evolutie’.
Je Eigen Moordenaar is ook
Onzichtbaar:

You don’t want to die in
Evolution of Laziness; though in
the Evolution of Harmony… so
the Monster can’t touch you.
A Monster can kill you, while
you are in the Evolution of
Harmony ‘for constructing the
Legal Love for Evolution of
Evolution’.
Your Own Murderer is also
Invisible:

Je hebt geen Familie – Vrienden
– Vijanden op het moment dat je
wordt gedood. Spacekrachten
zijn er niet in geslaagd ‘om het
Beste uit Personen op Aarde op
de Continuüm tot stand te
brengen'.

You have no Family – Friends –
Enemies on the moment you are
being killed. Spaceforces have
not managed ‘to get the Best
out of Persons on Earth on the
Continuum’.

Deze Spacekrachten halen je
lichaam; Highdensity op de
Highspeed frequency neemt de
gevoelens van je over.

These Spaceforces collect your
body; Highdensity on the
Highspeed frequency take over
all feelings from you.

Je persoonlijke Best mogelijke
Bewust-zijn komt naar boven uit
je lichaam en begeleid je in
Evolutie van Harmonie.

You private Best working Selfconsciousness comes to the
surface from your body and
guides you in Evolution of
Harmony.

Harmonie, nu je weet dat jij wel
ALLES hebt gedaan om het Best
mogelijke te realiseren op De
Continuüm Mixfix op Aarde.

Harmony, now you KNOW that
you have done All the Best you
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Je hebt je DNA het Beste
gegeven wat je te bieden hebt ,
in de Mixfix met de medemens.

could to realize The Continuum
Mixfix on Earth.
You have given your DNA the
Best you’ve got to offer in the
Mixfix with a Fellow human.

Gebrek aan Evolutie van Lack of Evolution of
Overlevingsstrategie in je Survival strategy in your
Eigen Lichaam…
Own Body…
Vanzelfsprekend heeft geen
enkel Goedaardig Mens ‘het
geduld om de Sadist in je leven
… eeuwig te onderwijzen voor
Evolutie van Evolutie’.

Of course, not one single
Goodhearted Human ‘owns the
patient to educate the Sadist on
an infinite schedule for
Evolution of Evolution’.

Toch heb je niet zoveel keuzevrijheid ‘als de groep Monsters
in je Leven Te groot, Te zwaar,
Te beschadigend en Te dodelijk
is.

But, you don’t have much choice
‘when the group Monsters in
your Life is Too big, Too heavy,
too damaging and Too lethal.

Leef je in Oorlog, moet je je
Overlevingskansen zelf
bouwen… totdat de Oorlog
voorbij is.

Do you live in War, you must
construct your Survival
opportunities… until the War is
over.

People ‘have themselves taken
Mensen ‘laten zichzelf in Oorlog hostage in War’. Avoid the
gijzelen’. Vermijden de Evolutie Evolution of Justice, now they
van Recht, doordat zij vastzitten are stocked in the Evolution of
Laziness.
in Evolutie van Luiheid.
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De Luiaards trekken de
Actievelingen mee hun hel in…
en gijzelen hen daar.
De Evolutie voor Evolutie Mens,
moet dan – gedwongen – de
Luiaard in Evolutie van
Harmonie brengen.
Of, moet de Sadist in Evolutie
van Recht voor jouw
persoonlijke Harmonie brengen.
Tijdens Oorlog ontstaat de
Evolutie van Creativiteit.

The Lazy persons pull the Active
humans with them in their hel
and take them hostage in
laziness.
The Evolution of Evolution
Person is than – forced – to
bring the Lazy person into
Evolution of Harmony.
Or, the Sadist must be brought
into Evolution of Justice for your
personal Harmony.
During War the Evolution of
Creativity is born.

Doordat je Creativiteit stijgt,
versterkt je Overlevingskans.
Ja,
je hebt geld nodig voor
Overleven van Oorlog,
maar het Allerbelangrijkste is
het Besef van
Evolutie van Beschaving.

Thanks to your rising Creativitiy,
your Survival possibility grows
stronger.
Yes,
You do need money for
Survival of War,
but the Main element is
the realization of
Evolution of Civilization.

Wil je Saint of Monster zijn?
Wil je mensen redden of
doden?
Wil je het risico nemen
dat een Kleine Oorlog uitgroeit
tot een Allesverwoestende
Oorlog… of wil je …

Do you want to be a Saint of
Monster?
Do you want to rescue or kill
humans?
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de Evolutie van Slimheid?
Wil je ouderwets of modern
zijn?

Wil je
verantwoordelijkheid dragen
voor
de Kwaliteit
van
de Evolutie van
Overlevingsstrategie

Do you want to take the risk
that a Small War grows into an
All destructive War… or do you
want the Evolution of
Cleverness?
Do you want to be oldfashion or
modern?
Do you want
to carry responsibility
For the Quality of the
Evolution of Survival strategy
During the War….

tijdens de Oorlog…

Or do you prefer
to rest in Legal Laziness
in the Vacuum?

of wil je wegduiken
in Juridische Luiheid…
in het Vacuüm?
Wil je vermoord worden:
Ja of Neen?
Ja = ga door met je huidige
gedrag.
Neen = Stop de Duivel met
Juridische Liefde in Evolutie.

Do you want to be killed:
Yes or No?
Yes = continue on the current
path of live.
NO = Stop the Devil with Legal
Love in Evolution.
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Saltwater Intrusion (solinst.com)

Mixfix voor Vertrouwen Leap of Faith
voor
for Survival strategy
Overlevensstrategie
Zout en Zoet water vertrouwen
elkaar.
Musk en Stokkel vertrouwen
elkaar.

Salt and River water trust
eachother.
Musk and Stokkel trust
eachother.
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Zeewater en Grondwater zijn
samen, en ieder voor zichzelf.
ElonMusk en DesireeStokkel
zijn
Samen, en ieder voor zichzelf.
De Mens bestaat voor 70% uit
water; het is dus een simpel
klusje om Musk en Stokkel te
fuseren.

Seawater and Groundwater are
together, each by itself.
ElonMusk and DesireeStokkel
are Together, each in their Own
DNA.
The Human constists of 70%
water; so it must be a simple chor
for Musk and Stokkel to merge.
Trust:

Vertrouwen:

DNA warehouse is open.

DNA pakhuis openen.

Make room for eachother in DNA
in Musk and Stokkel.

Ruimte maken voor elkaar,
In DNA van Musk en Stokkel.

Musk-room.

Musk-kamer.

Stokkel-room.

Stokkel-kamer.

Musk x Stokkel – room.

Musk x Stokkel – kamer.

Musk x Stokkel x Earth – room.

Musk x Stokkel x Aarde –
kamer.

Musk x Stokkel x Space – room.

It’s a comforting thought ‘that the
Musk x Stokkel x Space- kamer. Printmanager at SpaceLab can
print All there Is to know about
the Life Musk and Stokkel have
Het is een geruststellend idee
together, on Earth in Space.
All there is ‘has been done
‘dat de Printmanager van
SpaceLab een uitdraai kan
before’.
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maken van ALLES wat Musk en
Stokkel samen beleven, op
Aarde in Space’.

I had such a wonderful Dream!

Cartoon:
Het is allemaal ‘al eens gedaan’. Printmanager is the one who can
see EVERYTHING in 1 Human.
Ik had zo’n leuke Droom!
Sits behind a large printer, that
shows images and mathematics
Cartoon:
formulas on a screen.
What the SpaceLab Printer sees,
Printmanager is degene die
can be printed by him.
ALLES kan zien in 1 Mens.
Zit achter een lange printer, die
beelden en wiskunde formules You are already there,
ElonMusk… as Spacespous for
toont op een scherm.
Wat de SpaceLab Printer ziet ,
DesireeStokkel on Earth. Even in
kan hij uitprinten.
the Baby-makery, on new /
unfamiliar locations on Earth.
Jij bent er al ElonMusk, als
Spacespous voor
We are already on route, to an
DesireeStokkel op Aarde. Zelfs Earth without WO3; the path
al in de Baby-makerij, op
demands a lot of attention – time
nieuwe / onbekende locaties
– energie and willingness for
op Aarde.
undergoing the Personality
changes. But the Happy End on
Wij zijn al op weg, naar een
the Short Timeline is already
Aarde zonder WO3; het pad
printed, too.
vergt nog veel aandacht – tijd –
energie en bereidheid tot het
Its choosing between Short or
Longer Print.
ondergaan van een
Persoonlijkheidsverandering,
In the long print, the WO3 lasts
longer and demolishes Humanity
maar de Goede afloop op de
Korte Tijdbalk is ook al geprint. deeper; road to recovery for a
normal loving healthy Life, takes
much longer, too.
Het is kiezen tussen Korte of
Lange print.
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Bij de lange print, duurt WO3
langer en sloopt de Mensheid
dieper; herstel naar een
normaal gezond liefhebbend
Leven duurt dan ook veel
langer.

Short Timeline print by
SpaceLab:
 Musk says Sorry ( typical
way of doing business in
NL).
 Musk says Sorry and gives
Stokkel the ICC-Spacex
letter with a
damagepayment of 10
million euro.
 Musk proves ‘that he
doesn't want to be Warlord
/ doesn’t want to support
WO3 from UN – ICC – NATO
– Whitehouse – MinPres –
Banks’.
 Musk constructs
RepublieNL.

Korte Tijdbalk print van
SpaceLab:
 Musk zegt Sorry ( typisch
Nederlandse wijze van
zakendoen).
 Musk zegt Sorry en geeft
Stokkel de ICC-Spacex
brief met een
schadevergoeding van 10
miljoen euro.
 Musk bewijst ‘dat hij geen
Oorlogsmisdadiger wil zijn
/ geen WO3 steunt vanuit
VN – ICC – NATO –
Whitehouse – MinPres –
Banken’.
 Musk bouwt RepubliekNL.

 Musk in Wedlock with
Stokkel, in NL and in USA;
where Stokkel is Interim
Prime Minister.

 Musk trouwt met Stokkel,
in NL en in USA; waar
Stokkel de
InterimMinisterPresident
is.

 Musk makes a ‘plan’
together with his Spcespous
Stokkel ( which is already
designed and printed by
SpaceLab Print-manager) for
a New life on Earth.

 Musk maakt samen met
Spacespous Stokkel een
‘plan’ ( is al bedacht en

 Musk & Stokkel work in all
Contracts from Torturetreaty, what the Maffia
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forced to shrink and the
Fairtrade, incl Regime
change… enhances to grow.

geprint door SpaceLab
Print-manager) voor een
Nieuw leven op Aarde.

 Musk doesn’t comprehend
that Stokkel – with all het
EQ fuss – ‘can make the
needed Business-model’. He
will have to Trust her.

 Musk & Stokkel werken in
alle Contracten vanaf
Folterverdrag, wat de
Maffia doet krimpen en
de Fairtrade Economie,
incl. Regime change…
doet groeien.
 Musk begrijpt niet dat
Stokkel met haar EQgedoe ‘het juiste
Business-model kan
maken’. Hij zal haar
moeten Vertrouwen.
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 Stokkel must stay a Nice
girl and give Musk time &
space to unfold the rested
DNA cells - to clean them
with cola & babysoap -.

Stokkel must add a Little
something to the Musk-brain.

 Stokkel must stay a Good
Psychologist; explain to
Musk ‘what he is suppose
to think, in line with
SpaceLab Print’.

The EQ – Communications the
Children of Earth need, to stay
alive.

 Stokkel must draw a line.
Trouble with Asperger
people is ‘that they know
well that they terrorize
humans to get what they
want’.

The SpaceLab-mode for Survival
of Own Human Body on Earth.

The EQ – Legal -Frames the
Younger Generation needs, to
stay alive on Earth.
The New ‘Future-proof’
Relationship between a Man &
Woman, on Earth in Space.
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 Stokkel must stay
openminded for
Spaceforces in the Never
ending Musk.
 Stokkel must continue to
Unfold the Mixfix system
for Stop_WO3; in a Good
mode for Musk
Compagnies.
 Stokkel must Take the
Lead for Fairtrade
Lifestyle.
 Stokkel must make
Intergalaxy babies with
Musk.

The EQ-impact by SpaceLab on
Earth and all the teasing’s
SpaceLab managers poor on
Humans.
The Way to Design Trust for All of
Us ; and to put it to work for All of
Us, against all odds.
The Skill to Glance into the
Future, for Evolution of Survival
on Earth.

Evolution of Wisdom.
Evolution of Evolution thanks to
Evolution of Harmony.
Evolution of the Baby-makery in
EQ-world.

 Stokkel must give Musk a
Home on Earth, in his
Human Heart on Earth.

Musk x Stokkel
= Evolution of Love for All of
Us.
Both can ask SpaceLab for
Advice.

Evolution of Being Down to Earth
for Love….
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