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Red je DNA voor
Evolutie in je
1-Persoons-Toko
Overleef Biowapen
Oorlog NL met Recht

Red je Eigen DNA,
niet dat van een ander
persoon

Rescue your Own DNA, not that
of another person

Redden:

Rescue:









Het is Wereldoorlog 3.
Ook als je er niet aan wilt
denken.
WO3 is een Biowapen
Luchtvervuiling aanval op je
lichaam – leven –
toekomst.





Dit Biowapen wordt door
Verenigde Naties bedacht –
gemaakt – gebruikt voor
Depopulatie van 6.8 miljard
burgers op Planeet Aarde.
Alle VN-lidstaten zijn ’gek
geworden’.
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Its Worldwar 3.
Even when you don’t want to think
about it.
WO3 is a Bioweapon attack by
Airpollution on your body – life –
future.



This Bioweapon is invented by United
Nations and produced – being used
for Depopulation of 6.,8 billion
Humans on Planet Earth.



All UN-memberstates ‘have turned
insane’.



Zij negeren het VNHandvest - Folterverdrag Mensenrechtenverdragen –
Grondwetten – Recht voor
Burgers. Zij willen CHAOS.



Political Criminals and their Friends
at Organisations live for Suïcide,
must be the conclusion.

Politieke Criminelen en hun
Vriendjes bij Organisaties
leven dus in Zelf-moordmodus.

When you want CHAOS, you will get
Total Demolition of Humans – Law –
Economy – Nature.

Als je CHAOS wilt, krijg je
Totale Afbraak van Mens –
Recht – Economie – Natuur.

Its impossible to survive this
process, even when you are the
Criminal.

Dit kan je als Crimineel dus
zelf ook niet Overleven.

You don’t want Chaos; you want
to Surviva… without becoming
disabled of being killed.

Jij wilt geen Chaos; jij
wilt Overleven … zonder
gehandicapt te raken of
gedood te worden.

Without being put into Prison by
Insane Political leaders and their
Criminal friends.

Zonder in de Gevangenis te
worden geplaatst door Gek
Geworden Politieke leiders
en hun Criminele vrienden.


Als intelligente Burger in
Evolutie van Leven wil je
Rechten &
Rechtszekerheid.



Je wilt weten ‘Wat je kan
doen in jouw Leven; op
Welk moment; met Welke
mensen; met Welke
middelen; in Welke situatie;
voor Welk verwacht
succes’.



Je wilt er zeker van zijn dat
jouw Leven & Werk niet
gesaboteerd worden door
Elite Criminelen.

They ignore the UN charter – Torture
treaty – Humanright treaties –
Constitutions – Justice for Civilians.
They want CHAOS.



Being and intelligent Civilian in
Evolution for Life, you want
Justice & Legal security.



You want to know: ‘What you can do
in your Life; on Which moment;
with Which group of people; with
Which means; in Which situation; for
Which expected success’.



You want to make sure that your Life
& Work are not being sabotaged by
Elite Criminals.



You want to own the Power to handle
Persons working at United Nations
and other dominant organisations
with:
o Shovel them aside.
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o Punish them with Legal
procedures
o Put them in Prison.
o Make them pay for damage
they caused you.

Je wilt de Macht hebben de
Personen die werken binnen
de Verenigde Naties e.a.
dominante organisaties:
o Opzij te schuiven.
o Te straffen met
Gerechtelijke
procedures.
o In Gevangenis te
zetten.
o Schade te laten
betalen.





But, its WO3.



Worldleaders – who should give you
your Rights – want the People to be
ill / death for their Wealth.



Institutes are only on Earth to
brainwash Citizens… or, for the
conduct of the 100 year Bioweapon
war.



Total insanity.

Maar, het is WO3.
Wereld leiders – die jou je
Recht zouden moeten
geven – willen dat het Volk
ziek wordt / sterft voor hun
rijkdom.

But, it is a fact.
Elite want 100 year Bioweapon war,
that will make them ill / kill them
too.

Instituten zijn er alleen nog
voor het hersenspoelen van
burgers … of , voor het
organiseren en uitvoeren
van 100 Jaar Biowapen
oorlog.
Complete krankzinnigheid.
Het is wel een feit.
Elite wil 100 jaar Biowapen
oorlog , die hen ook ziek
maakt of vermoordt.


Je hebt dus GEEN Keuze.



Je zal eerst je Eigen DNA
moeten redden, voordat
je Planeet Aarde kan
redden.



Thus you don’t have a Choice.



Savekeeping your Own DNA is
your first priority, Before you can
rescue Planet Earth.



From the heaviest evidence about
Corruption, available.



It is a Dutch Woman, who owns
this evidence.



DésiréeStokkel.
She has been forced to start a
lawsuit against Netherlands at the
International Criminal Court ( ICC).
May 2007.
Its now 2022.
She proves all corruption and
warcrime laundry at UN and their
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Vanaf de allerzwaarste
bewijsstukken van
Corruptie.



Het is een Nederlandse
Vrouw die deze bewijzen
heeft.

presidents / managers / lobbyists, at
the ICC.
So, D.Stokkel is the Legally most
powerful woman on Earth in
Space.
Evidence on www.d66republiek.nl

DésiréeStokkel.
D.Stokkel does not get the chance to
prove this Truth in the Media. Even
worse, Reporters get payed to assist
Politics & Business with making ill /
killing civilians. Worldwide.

Zij is gedwongen een
rechtszaak te starten tegen
Nederland bij het
Internationaal Strafhof.
(ICC) Mei 2007. Het is nu
2022.
Zij bewijst alle corruptie en
witwas praktijken van VN
en hun presidenten /
managers / lobbyisten,
binnen het ICC.
D.Stokkel is dus de
Juridisch machtigste
vrouw op Aarde in
Space.
Bewijsstukken lees je op
www.d66republiek.nl
D.Stokkel krijgt geen kans
om de Waarheid te
bewijzen in de Media.
Sterker nog, de
Journalisten krijgen betaald
om Politiek & Bedrijf te
helpen bij het ziek maken /
doden van burgers.
Wereldwijd.

Thus,
you rescue your Own DNA first.
You start this move , based upon
Evidence by D.Stokkel, plus the Torture
treaty – Humanright treaties – other
Treaties.
When you don’t feel like it, you will
undergo at least 70 different Bioweapon
attack until years 2030; they will all
change your DNA , somewhat.
Each new vaccin / tablet / fluid / poudre is
a new chemical agent… that changes your
body , day by day.
These Bioweapons are in the atmosphere ,
due to Laboratoria/
Compagnies / Defense systems – NATO /
Politicial Lobby systems.
Winter 2022:

Je Red dus eerst je Eigen
DNA.
Dit doe je op basis van Bewijs
van D.Stokkel, plus het

Bioweapons can be vaccins or other
medication, which copies itself in the
human body
… and leave that body
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Folterverdrag –
Mensenrechtenverdragen –
Overige Verdragen.

… with the target to pollute / infect
other persons.

Heb je hierin geen zin, krijg je tot
Jaar 2030 minstens 70
verschillende DNA-wijzigende
Biowapens op je hoofd.
Elk nieuw Vaccin / Pil / Vloeistof /
Poeder is een nieuwe chemische
stof …die je lichaam een beetje
zal veranderen.
Deze Biowapens komen in de
atmosfeer door Laboratoria /
Bedrijven / Leger – NAVO /
Politieke Lobby systemen

Winter 2022:

The vaccine that spreads immunity by passing itself on like
a virus | Daily Mail Online

Biowapens kunnen vaccins zijn of
andere medicijnen, die zichzelf
kopiëren in het mensenlichaam
… en daarna het lichaam verlaten
… om via de Lucht andere
personen te bevuilen.

1 Persoon geeft medemens
Biowapen … vanuit Eigen
Lichaam.
Je moet dus wel Eerst je Eigen
DNA redden, voordat je
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Biowapens uit de Wereld kan
laten verdwijnen.

Nadenken; hoe doe je dat?

To Think: how do you do that?

DNA in je lichaam vouwt zichzelf
open.

DNA unfolds itself in your body.

Het Taalcentrum in je hersenen
gaat voor denken nu woorden –
zinnen – gedragingen ‘ventileren’.
Zodra je geboren bent, gaan
volwassenen bepalen ‘hoe je je
moet gedragen’. Zij bepalen
Welke DNA-cellen als 1ste worden
geopend, voor Welk doel.
Word je verkeerd opgevoed…
ontstaat het probleem 'dat een
deel van DNA-cellen te vaak en te
veel worden geopend, op bevel
van familie’.
Gelijktijdig worden groepen DNA
door de familie in de Wachtkamer
geschoven.
Het kind heeft nog geen Besef
van Eigen Macht over het DNAsysteem openvouwen voor
Evolutie van Leven & Werk in de
Mens.

The Language centre in your brain
starts to ‘ventilate’ words – sentences –
behavior patterns , now.
As soon as you were born, adults
determine ‘how you must behave yourself’.
They determine Which DNA-cells must be
opened in the First row, for Which target.
Are you being educated wrongly…
a problem comes to the surface: ‘a part of
DNA-cells are opened too often and in too
large groups, on command of the family’.
At the same time, other groups of DNA are
shoveled into the Waitingroom, by the
family.
The child doesn’t comprehend the
Authority one can have over Personal
Power in the DNA-system, for unfolding for
Evolution of Life & Work in the Human
being.
The child obeys the family for a very long
time ‘because adults demand this’. The
Family-DNA is in Evolution; too strong
Evolution.

Het kind doet lange tijd ‘braaf wat
volwassenen willen’. Het Familie
The child wants to have a Life of its Own.
DNA is in Evolutie; te sterke
In order to obtain whi, the child ITSELF,
Evolutie.
needs to determines Which DNA-cells must
be opened, on Which moment; for Which
Het kind wil een Eigen Leven.
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Hiervoor moet een kind ZELF
bepalen Welke DNA-cellen
moeten worden geopend, op
Welk moment; voor Welk doel;
in samenwerking met welke
Personen; voor Welke verwachtte
impact.

target; in which group Persons; for Which
expected impact.
The child wants to be in Control over its
Own Life.
A Childs wants to think about the
Skills he / she needs on Earth.

Het kind wil Macht over Eigen
leven.
Een Kind wil zelf nadenken
over de Vaardigheid
die hij / zij nodig heeft op
Aarde.


Een Kind dat hierin niet
gestimuleerd wordt,
komt pas op latere
leeftijd tot ontdekking:
‘Ik kan dat wel doen; Ik
kan wel Leren & Groeien; Ik
kan wel uitvoeren wat
andere personen ook
kunnen; Ik kan wel
kiezen tussen Goed &
Slecht’.



A child , who is not being
stimulated for developing this
Skill, only discovers at a later
age: ‘ I can do this; I sure can Learn
& Grow; I can complete tasks fellow
humans complete, too; I can make
choices between Good & Wrong’.

A Child that is being raised with a
Small Family Think frame..
needs to find all words – sentences
For unfolding the DNA-system.

Een Kind dat van huis uit
is opgegroeid
in een Klein Familie
Denkraam…
moet ZELF alle woorden –
zinnen vinden voor
het openvouwen
van het DNA-systeem.

https://youtu.be/dlu504XxrYA?t=2

Nest bouwen is een kunst | Natuurwijzer
(naturalis.nl)

A child that must construct itw Own Nest
…for thinking Correctly for the SELF
… acts slower in life,
than a child
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Een kind dat een Eigen Nest moet
bouwen
…voor Juist denken voor Zichzelf
…gaat iets langzamer door het
leven,
dan een kind
dat alle Juiste vragen &
antwoorden krijgt aangereikt.

that has been given all needed Questions
& Answers.

To observe
- Copy behavior
- Try out what others do
- Determine what you do /
don’t need,

Observeren
– gedrag kopiëren
Are the foundation for:
- uitproberen wat
anderen ook doen
– bepalen wat je wel /
Thinking
niet nodig hebt,

for
DNA-unfolding
behavior.

liggen ten grondslag
aan:

DENKEN
voor
DNA-openvouw
gedrag.

Inderdaad, je gaat Nadenken
over de allerkleinste delen in
Space.

Indeed, you are going to Think about
the smallest parts in Space.
These parts are your Own DNA.
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Die delen zijn je Eigen DNA.
Onderzoeken wat jouw
Lichaam – Ziel – Spirit doen.

Investigate what your Body – Soul –
Spirit does.

Bepalen ‘of je hier iets aan hebt,
nu er een 100 jaar durende
Biowapen oorlog is gestart door
Elite’.

Determine ‘if the response of your body is
helpfull, now the Elite has started the 100
years lasting Bioweapon War’.

Vaststellen WAT jij wel / niet
nodig hebt voor het Overleven
van WO3.
Hoe moet jouw lichaam
functioneren voor het stoppen
van de Elite criminelen in je
leven.
Welke Vaardigheden heb je
nodig?
Waar liggen jouw ‘Overlevings
kansen in jouw lichaam’;
wat kan je goed / minder goed?
Versterkt het DNA van je Goede
Vaardigheden … eerst .

Alles wat je Goed kan,
eerst ontwikkelen.

Note down, WHAT you do / don’t need for
Survival of WO3.
How your body must function for stopping
the Elite Criminals in your life.
Which Skills do you need?
Where are your Survival possibilities
stored in your body’; what are you good
at/ what is not going well?
Strengthen the DNA of your Good Skills…
first.

Everything you already master,
must be Refined first.
Think about
‘How your body responds, now
you are making your Good
Skills, stronger’.

Nadenken over
‘Hoe je lichaam reageert,
nu je je Goede
vaardigheden aan het
versterken bent’.

What is the System?
Which system
does your DNA exercise,
while you teach yourself
more Skills?

Wat is het Systeem?
Welk systeem voert
je DNA uit,
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terwijl jij jezelf
meer Vaardigheden
aanleert?
Waarmee ben je nu
bezig…
en wat is het
Systeem erachter?
Kom je uit een Luxe Familie,
die je goed heeft opgevoed…
waardoor je nu precies weet
‘Wat je moet doen voor het
stoppen van Biowapen oorlog’?
Of, kom je uit een Smal
denkraam Familie…
wat resulteert in het feit
‘Dat je zelf moet uitzoeken…Hoe
je de Biowapen aanvallen op je
lichaam stopt’?
Wat is je Nest?
Hoe leeft je in je Nest?
Wie doet wat?
Waarvoor?
Wil je dit ook?
Voor welke doelen?
Wat heb je nodig?
Hoe krijg je dit?
Wat moet je ervoor doen?
Met wie?
Wanneer?
Wat gaan jullie samen doen?
Voor welk doel?
Waar haal je je kennis vandaan?

What are you doing,
at the moment…
and what is the System
behind it?
When you were born in a Luxurious
Family,
who educated you well…
so you know exactly ‘What to do for Stop
the Bioweapon war’?
Or, do you come from a Small Thinkframe
Family…
What results in the fact
‘That you must find out for yourself…How
you must stop Bioweapon attacks on your
body’?
What is your Nest?
How do you live in your Nest?
Who undertakes what?
For which goals for life?
Is this what you want?
For which Targets?
What do you need?
How do you obtain this?
What do you have to do for it?
With whom?
When?
What will you exercise together?
For which targets?
Where do you collect your knowledge?
At the heaviest evidence of
Corruption.

Bij het allerzwaarste bewijs
van Corruptie.
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Bij het dossier van de
Internationaal Strafhof rechtszaak At the file of the International Criminal
tegen NL en veel corrupte leiders. Court lawsuit against NL and many corrupt
leaders.
Bij het VN handvest, dat bepaalt
hoe normale Goedaardige
At the UN charter, that determines HOW
personen moeten samenwerken.
normal Goodhearted persons must cowork.
Bij het Folterverdrag, dat bepaalt
dat wij niet in een oorlog mogen At the Torture treaty, that determines that
leven.
we may nog live in war.
wetten.nl - Regeling - Verdrag tegen foltering
en andere wrede, onmenselijke en onterende
behandeling of bestraffing - BWBV0002507
(overheid.nl)

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment | OHCHR

HOE stop jij mensen
die jou bevuilen
met het Biowapen
in de Lucht?
HOW do you stop humans
who pollute you with a
Bioweapon in the Air?

Met Rechtszaken tegen
Daders.

With Lawsuits against
Warlords.

Alleen met het Bouwen van
een Juridisch dossier … kan je
je Eigen Lichaam redden uit
WO3.

Only with the construction of a
Legal file… you can save your
Own Body from WO3.

Je kan niet denken:
‘Een ander red mij wel.
Ik wacht af’.

You can not think:
‘An other person will save
me. I can wait’.
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Omdat, die andere persoon
ook Slachtoffer is van het
Zichzelf verspreidend
Biowapen.

Because that other person is a
Victim of the Selfspreader
Bioweapon too.

Een vaccin / een pil / drankje /
chemische troep in de lucht.

A vaccin / a tablet / drink / chemical stuff
in the air.

Folterverdrag is belangrijker dan
je Computer.

Torture treaty is more relevant than your
Computer.

Het bouwen van je Juridisch
dossier is belangrijker dan
Gezelligheid.

The construction of your Legal file is more
important than ‘being Cozy’.

Het vormen van een Nieuw Leven
voor Jonge Mensen, is
belangrijker dan denken:

The making of a New Lide for Young
People is more significant than thinking:
‘I am not in the mood; others can
construct Courtcases… so I will get
my rights, anyway’.

’Ik heb geen zin; anderen
bouwen wel Rechtszaken…
dus ik krijg mijn rechten
ook’.

Ik stop nu met schrijven.
Er komen meer PDFs
over denken & doen voor
Zelfbehoud.
SpacecourtPlanet
vervangt in 2024 de VN.
Jonge mensen gaat dit nieuwe
Politiek Instituut besturen.
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